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De tots aquestos details deduhim que's tracta de blocs erratics,

pertanyents al periode gelar quaternari de Catalunya , tai com els

que's troven apilotats en totes les valls de la Maresma: Caldetas,

Llevaneres, etc.
Podem , doncs , sentar la hipotesis de que , a comencos de I'Era

Quaternaria , una extensa gelera devallaba de les congestes del

Montseny , ( quina alsaria serfa molt superior a factual), essent pro-

bable que grossos fragments de granulit , del cim de ies montanyes

vehines, s'estimbaren sobre ]a superficie del tin de gel . v transpor-

tats per son avenc lentissim , foren dipositats quan la temperatura

del ambent torna a aumentar i la gelera any retrocedint fins a des-

aparcixer.

BONAVENTURA BASSEGODA MUSTS.

J-H. FABRE

(1823-1915)

El dia 11 del passat Octubre, mori it Serignan tin dels homes mes

grans de nostra epoca Joan Henric Fabre, el gran filosop Natura-

lists, el gran poeta de la ciencia que ha merescut el nom de Virgili dels

insectes! Si el mon no 's troves trasbalsat per la follia que ha portat la

mes tremenda malvestat , el mes horrible carnatge que conegue l'his-

toria, tot s'hauria comnogut al anunci de la mort de I'herrnitu de

Serlgnan, mes are, entre 'I terratremol de la lluita fratricida no ha

tin,*ut el resso que' s mereixia, i sols una sel'lecta minoria entre la

qual, just es consigner- ho, s'han distingit els peribdics alemanys, ha

rendit el darrer tribut al it-lustre Mestre!

J.-H. Fabre nasque, de pares humils a Sant Leons, llogaret del

canto de Vezins en I'alt Rouergue , el dia 22 de Desembre de 1823,

i des de sa infantesa tasty I'amargor de la necessitat havent de tre-
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ballar perosament per a poguer-se porter a la boca tin mos de pa,
rebent una instruccio rudimentaria en una escola miserable.

Ben prompte, a setze anys hague de campar-se la vida i en mitj
de la mes gran indigencia any arrant venent taronges i Ilimones a
la fira de Bellcaire, perdut pels camps i empleant els pocs quartos
glue feia en comprar tin voltim de poesies de Reboul, mentres que
apaibagaba la fam amb tin ra'im cullit al etzar en la primera vinya que
trovaba'l pas, i el futur gran naturalista es tingue de contractar corn
a peo en els treballs de la via ferrea de Bellcaire a Nimes.

Home d'una voluntat extraordinaria no's desanimava i trovaba
concol en observar els insectes que l'etzar portava a son pas, coin
succehi amb 1'escarbat dels pins (Polrlpkylla fullo, L.) del que despres
havia d'escriure l'historia, i per sobre sa miseria trionfaren ses grans
passions per l'estudi i per la veritat. Fou en mig de tantes angunies
i de les seves rudes privacions que prengue part en tin concurs per
a l'obtencio d'una beca per I'Escola Normal primaria d'Avinyo i
s'emporta de cop el primer floc.

Des de aleshores reprengue fermament 1'estudi del llati i del grec,
traduint Virgili, el seu poeta predilecte, i a dinou anys entry corn a
mestre primari en 1'escola de Carpentras.

En sos Souvenirs ens descriu sugestivament aquella escola fosca
I humida, pudint a quadra, amb xicots ineducats, bruts, indomables,
bordegassos tan grans corn ell, pensant sempre quina li'n podian fer
al pobre mestre!

No obstant aquest continua ferm en son amor al treball, estudia
Fisica i Quimica, emprengue tot sol l'estudi de i'Algebra i trionfa de
tots els obstacles el seu entussiasme envers la ciencia, fent els
dos baxillerats i despres les Ilicenciatures de ciencies fisiques i de
rnatematiques a Montpelier, sorprenent-lo en mig de son treball
la desgracia de la mort de son primer fill que i'aclapara de tal manera,
que sols refugiant-se en I'estudi i la consideracio de que son fill esti-
mat s'estalviava les amargors d'aquesta vida, el preservaren de la
follia!

Com en Fabre ha estat tan desconegut i tan injustament apreciat
i se l'ha tingut fins per home dur, jo vu11 parlar aqui a mos lectors d'un
en tin dels seus aspectes mes nobles, vull senyalar-lo cone un ardent
espiritualista que era i que'l feu despres oposar-se amb fermesa i
refutar victoriosament el transformisme aleshores en boga. En tma
carta dirigida al seu germa Frederic i parlant de la mort de i'infant i
que es una pagina literaria admirable de tendresa ditr: «Mes la refleccio
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>em retorna a toes alts pensaments . Jo refuso les llagrimes en mon

,cor i jo el felicito d'aixo que'l cel li hagi fet merces d'aquesta vida

)de proba... pobre fill meu... tri no seras obligat com to tea pare a

,dluitar contra miseria i I'infortuni ; tri no coneixeras pas I'amargor de

»la vida els deboires de crear-se una posici6 en una epoca en que hi

»ha tants de camins que menan at infortuni ... Jo 't ploro perque hi

hens manques , mes jo m'alegro perque to ets felic... Tri ets felic, i

haixo no es pas l'esperanca d'un pare retrit pel dolor qui m'ho assegura;

no, to darrera mirada m 'ho ha dit d'una manera rnassa eloquent per a

>que jo 'n dubti. Ah! qu'eras bell en to mortal palideso, el darrer ale en

>els llabis, els ulls at cel i l'anima presta a volar-s'en at si de Deu.

)Ton darrer jorn ha sigut el mes bell!,)

En aquell temps eran a Franca ben poc apreciats els merits de'n

Fabre i el poble de Carpentras pagaba tart i malament el sou de 70(1

francs anyals a son mestre, fent que aquest se desesperes buscant una

catedra que sempre se li escapaba dels dits, com deia ell grafica-

ment, fins que se'! nombra per una de Fisica vacant at Col'legi

d'Ajaccio, amb el sou de l,iCO francs. Aleshores conegue la Corcega,

i sorpres pels bells espectacles de la mar i per la luxuriosa vegetaci6

del maquis i dels castanyerars corsos, comensa a estudiar amb ardor

la fauna i la flora acompanyant at botanic Requien d'Aviny6 que ana

a Cirrcega per a fer 1'inventari de la flora de la ilia. Prompte nasquC

una ferma amistat entre'ls dos, que sols acaba amb la prematura

i sobtada mort de'n Requien a Bonifacio.

L'amistat amb en Requien contribuhi en gran manera en ficcar la

orientacio de'n Fabre envers les ciencies naturals a les que's dedica

amb ardor, estudiant la fauna i la flora de la ilia.

Mes qui's pot dir que exerci una decisiva influencia sobre el desti

de Fabre fou Moquin-Tandon, professor d'Historia Natural de Toulouse

que ana a Corcega a continuar I'obra d'en Requien i com aquest pren-

gue a Fabre per company d'escursions, s'hostatja amb ell i el decidi'a

continuar I'estudi de i'Historia Natural sobretot de 1'anatomia i la

biologia revelant-li de cop els seas grans coneixements d'anatomia

comparada amb la disseccio d'un cargol que feu de cop en el curs de

una conversa de sobretaula. Fabre rebe amb entussiasme aquella lliss6

i en sos Souvenirs la descriu del modo sugestiu i magistral que li es

peculiar.
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Moquin-Tandon, que ademes d'anatomiste habilissim i de merit fou
tin brillant escriptor, ensenye a Fabre a penetrar-se del valor de Distil i
de l'importancia de la forma en I'exposicio d'una ciencia encara que
aquesta sigui purament descriptiva, i tots els quins hagin Ilegit els
Souvenirs saben fins a quin punt logre Fabre seguir les indicacions del
mestre.

Ales tant de treballar i les fatigues de Ilargues excursions,- moltes
voltes sots ]a pluja i el vent glassat, perjudicaren sa salut i havent
contret les febres paltidiques tingue de deixar la Corcega i retorna a
Avinyo on continua els estudis per a la llicenciatura en Sciencies
Naturals que feu a Toulouse despres de brillants exercicis.

Per fi pogue obtindrer una catedra a l'Institut d'Avinyo amb la
qual se regularise la seua situacio, alternant sos estudis de Historia
Natural anrb lo de la Quimica, herborisant i estudiant la flora de ]a
regio amb noble inquietut sense trovar verament sa via, fins que tin
treball de Leon Doufour sobre'I Cerceris bupresticida caigut casual-
ment a les seves mans l'impresiona tant que'l decidi a seguir els estudis
experimentals i a buscar els secrets del gran enigma, la Vida; heus-
aqui com 1'etzar juga de vegades un paper important en les manifes-
tacions del talent.

Fou aleshores en I'ivern de 1854, i un any despres aparegue per
primera vegada en els <-Annales des Sciencies Naturelles» nn trevall
sobre ]a mort aparent de les victimes del Cerceris, trevall en que's
revelaren ja els poderosos dots d'intuicio i observacio del gran natu-
ralista i que fou el primer de la magnifica serie que despres han anat
apareixent deixant assombrat al mon sabi referent a ]a biologia dels
insectes i que fornren els admirables Souvenirs Entonrologiques.

Durant vint anys aguanta les injusticies i el menyspreu de la Fa-
cultat, Iluitant ardidament contra la incultura i ]a estupidesa que
s'havfa apoderat de la ensenyan^a; entussiasta de la pedagogia escri-
gue Ilibres admirables per la claretat del seu istil destinats a I'educacio
dels infants que encara avui poden treure's com a models; per fi perse-
guit per l'odi dels universitaris que sostenfen que la ciencia devia
esser dolorosa i recondita, que no's devia ensenyar al poble i que
sols un nombre reduit d'escullits hi devien tenir acces, veient que'ls
elements oficials feien el buit al seu voltant, fastiguejat de tantes in-
justicies, impulsat tambe pel sett esperit independent y altiu, llensk
per la borda els titols, renuncia a la catedra i al boci de pa amb tanta
d'amargor amerat i rentinciant per sempre mes a l'Unive,sitat se
retire a Serignan, a I'Harrnas en ple camp entre'ls seas estimats
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insectes a proseguir els experiments que tant de nom li havien de

donar.
I alli continua solitari, cara it cara amb la Natura, quals secrets

volta sorpendre, sa Vida de tluita i de treball, passant dies penosos

en que sovint la negra miseria trucaba a ses porter, car el triomf del

anticlericalisme it Franca, havia anat arreconant sos Ilibres d'ensenya-

ment que's consideraven passats de rnoda i tenien el gros defecte de

fer rnassa sovint afirmacions espiritualistes i atacs at transformisme en

boga; cada dos anys, amb certa regularitat donava a la prempsa on

voltim dels Souvenirs que's venien poc, puix son titol modest i senzill

no cridava l'atencio. Per altra part la familia ana creixent, les neces-

sitate s'aumentaren i arriva tin moment en que'l mes gran naturalista

de nostra epoca no tingue on mos de pa i es vege en to cas d'acudir

at gran Mistral, a qui li havia somrigut constantrnent la fortuna, pre-
gant-li gestiones del Museum la compra de son atlas d'aquareles ori-
ginals admirablement pintades dels bolets de la Provenca. El gran
poeta s'impresiona fondanient amb la carta de Fabre i publica emccio-
nants articles en la prempsa, fent una crida a Franca per a que no
deixes morir en l'indigencia a on fill tan ilustre; i en el Concell gene-
ral de Vancluse logra una subvencio de 50') francs anuals pet natura-
lista M. Fou aleshores quant alguns dels seus deixebles corpresos del
sell abandono idearen celebrar el sell jubileu amb I'esperanca de reve-
ler al vulgo que l'ignoraba, a la vegada el nom i els Ilibres de Fabre.
La festa tingue Iloc el 3 d'Abril de 1910: en ella s'oferi at naturalista,
entre altres obsequis, una placa d'or en que Sicart hi graba en relleu
el retrato del Mestre, d'un paregut i expressio noiables. En el ban-
quet que se li oferi en to modest i unic cafe de Serignan, Edmon
Perrier el saluda en nom de l'Institut; altres partaren en nom dels
amics ananims, de tots aquells que tart hem disfrutat llegint les sexes
ohres; els mes gratis escriptors i poetes hi enviaren la seua adhesio,

la gran prempsa se'n feu eco, i prompte comensaren a Ilegir-se les
avans oblidades obres de les que's feren mes i mes edicions, entrant
altra volta el benestar en una liar en que temps ha no hi era, tlastima
sots que arriva tard, quan ja envellit pet pes dels anys, debil la vista
i tremolos el pols, arrossegant penosament les Games, el gran natura-

lista no podia ja continuar els seus treballs i portar els seas Souvenirs
at terme que hauria desitjat.

III Dr. G.-V. Legros.-La vie de J.-H. Fabre Naturaliste per tin disciple.-Paris Ch. Dela-

grave, 1913
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De tots modos passa tranquilament els darrers anys de sa vida i
aquesta s'ana extingint tranquilament fins que la seua anima se'n vola
a la Vida infinita.

Descansi en pan.

SAL VADOR MALUQUER.

Barcelona , Novembre de 1v15.

Nota mineralogica

Fa pocs dies que D. Fernando Orriols, antic company de les es-
cursions que ferem amb el malograt mestre Mn. Norbert Font i
Sague, me porta per a que'ls examines, uns nodols arronyonats de
color gris fosc i d'aspecte quelcom metalic, que troba i solats entre
argiles margoses anant de Montgrony a Castellar d'En Huc (provincia
de Barcelona).

A primer cop d'ull me sembla que seria la Psilomencr, perque
moltes vegades se presenta amb aital aspecte i amb el fi de compro-
bar-ho, vaig fer la perla de borax, empro, amb gran sorpresa, per
mes que repetis la reaccio varies vegades, mai me dona Ill indicis de
manganes, i si solsament de ferro; no era, doncs, la Psilomencr.
Examinant allavors amb mes detencio el mineral, i atenent a algunes
de ses propietats fisiques, com la seva duresa, creguf que en tot o
en part, podia ser calica: tractant-ne tin trosset per I'acit clorhidric
se produi tot seguit una yivissima efervescencia: al finir aquesta
resta al foes del tuba d'ensaig una substancia blanca cristallina i una
com crosta prima de color gris-negrenc, al exterior, i blanca al
interior, amb petites cavitats ocupades avants per la substancia que
s'havia disolt, que's lo que formaba la part exterior dels nodols:
sustancies que vaig separar pera ulterior examen. La disolucio clor-
hidrica anterior amb I'acit sulfuric, dona tot seguit tin abundos pre-
cipitat de sulfat de calc; era realment calica la part disolta. La
substancia blanca cristallina resta definitivament insoluble en els
acits, tant en fret com en calent, amb l'acit pur com afegint-hi aigua:


