
182 INSTItt'I ION CATALANA M. H ISTORIA NATI'RAI.

* *

nes.

La seva cultura era extensa; dominava les panes fonamentals moder-

En I'aspecte industrial no fou menys actin; ell conqueri des de jove i

amb tota independencia tot to cobejat; totes les revistes tecniques dbnen

a coneixer la seva actuaciO, tan exemplar en aquella diferent faceta de

la seva vida.

Descansi en pan el gran enginyer-geoleg que mostra una barreixa

d'espirittialitat i de sentit practic de la vida poc facil de compaginar, com

din agttell professor,i que amb la seva activitat es crew nom, funds una es-

cola, i dons gluria a la ciencia i a la industria espanyola contemporAnia.

Nota Bibliografica

Revista d'Olot. Any 1, utim 1 I.---Novembre de 1926.-"Revista d'Olot'

acaba de dedicar uu numero d'hoatenatge a Estanislau Vaireda amb uro-

tin del vint-i-ciuque aniversari de la seva mort. El seu objecte es per

reviure entre el poble una figura que utai desapareixera de la merit d'uu

grup d'estudiosos, presentar I'home i presentat la seva obra. Porta el

segiient suntari:

F.l nostre homenatge a 1-.stanislart 1 aireda.-Dares hiogra/iques

d'I:,ianislau Vaireda i Vila. - Una nova espeeie vairedana, P. Font i

Quer. - Scinpreviva, Josep M." Garganta. Fn Vayreda i 1'excursionis-

me, Pere Vayre,la i Olives.-De /it eorrespondencia d'E,lanislau Vayre-

da it Ramein de Bolo,, Antoni de Bolos.--L'amor d'E.lanislan 1'a1'reda

a la Ralanica, Janine Tenas. Vayreda, /7t6gra/, M. Garganta i FAbre-

ga. 7rehaii, d L.^lrlrl/c![tll I'avreda, M. G. F. Fragments de l «E.retusto

holanicu al hnixEmponlci», -;- Estanislau Vayreda.-D'acii d allti.--Su_

plenre it grafic: Reirals i aulcigra/s d'E.4anislau I'ayr('da.

La nova espccie que el Dr. Font i Quer descriu es el Seseli Vaireda-

num (Seelio euseselr 1). t;.) que sortint per entre rogues esguardava in-

m6vil el current del Guadalhorce fins que, collit per una nta amorose i

atravessant rius i nnuttanyes, tin fill de Ia Ciencia el diposita sobre In

tontba d'un gernlA. - M. GAROAN rA t FAuREoA.


