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The intellectual elite around the end of the Old Regime was 
unified to a much greater degree than its counterparts today. 
All savants regarded themselves as citizens of an informal, 
invisible, and international “Republic of Letters”, whatever the 
kind of civil government they were subject to in their everyday 
lives.

They submitted themselves to a moral economy and 
obligations and responsibilities that transcended the boundaries 
of nation, language, an even to some extent social class.

Needless to say, this scattered community of scholars did not 
always live up to the ideals it proclaimed, and savants were 
sometimes as selfish, dishonest, and disputations as any other 
similar group of people, and as much concerned with priority 
and credit as any modern scientists.

Nonetheless, the general acceptance of the virtue adhering to 
the ideals of the Republic of Letters was important in practice. 

(extracte de: Rudwick, M.J.S. 2005. Bursting the limits of 
time. The University of Chicago Press. 708 pp.)
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PRESENTACIÓ
Carles Manera Erbina

Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació

És per a mi un vertader plaer presentar aquest llibre, que pretén retre 
homenatge a dos científics, professionals de la geologia, com foren 
Bartomeu  Darder Pericàs i el seu fill Josep Darder Seguí. 

Es pot afirmar amb rotunditat que Bartomeu Darder fou el científic 
mallorquí amb més projecció i reconeixement internacional durant la pri-
mera meitat del segle XX. Ara, i gràcies al llegat del seu fill Josep Darder, 
malauradament traspassat fa poc temps, equips tècnics del Govern de les 
Illes Balears han pogut fer una primera aproximació, amb dades de prime-
ra mà, a l’itinerari científic de Bartomeu Darder i a la xarxa  de relacions 
científiques que, especialment en l’àmbit europeu, va organitzar durant 
la seva curta, però fructífera existència. Precisament en aquest  llibre en 
trobareu una mostra ben representativa. 

El llegat documental de Bartomeu Darder, cedit de manera totalment 
desinteressada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per Josep, ge-
òleg i hidrogeòleg, i digne continuador de la nissaga científica que encetà 
el seu pare, és d’una magnitud tan gran i té tant d’interès que sens dubte 
servirà de base en el futur per a nombrosos treballs de recerca, no tan sols 
sobre els diferents vessants dels treballs científics de Darder, sinó també 
sobre les relacions professionals i socials de la ciència mallorquina a la pri-
meria del segle passat.

Però la figura de Bartomeu Darder no s’ha de veure tan sols com la d’un 
científic de categoria, sinó també i molt especialment com la d’una perso-
na profundament enamorada de Mallorca. Així, en els escrits científics i de 
divulgació sobre alguns aspectes geològics de  Mallorca, entre  les dades ci-
entífiques, se li escapen contínuament comentaris sobre la bellesa dels pai-
satges i dels terrenys que investiga. D’aquesta manera,  molts d’anys abans 
que es popularitzàs la paraula “ecologia” i que es difongués la preocupació 
per tenir bona cura del medi ambient, Darder ja demanava la protecció 
integral de   la serra de Tramuntana, avui en boca de tothom.  

Bartomeu Darder va ser una  persona de tarannà moderat. Va  viure 
profundament enamorat de la nostra llengua i de la nostra cultura; les 
considerava els millors vehicles de transmissió dels sentiments dels illencs  
envers els altres i envers tot el que ens envolta.
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Des del seu lloc de residencia habitual a Tarragona, durant més de vint 
anys, la sensació de llunyania i alhora de proximitat de Mallorca l’impreg-
naren d’un sentiment d’enyorança envers la seva illa natal, que l’impulsava 
a fer feina de valent durant tot el curs escolar per poder estiuejar amb 
tranquil·litat cada any a Mallorca, i rememorar els estius de la seva infante-
sa durant els quals havia començat els treballs de camp com a geòleg. 

Que aquest llibre serveixi, doncs, per posar de manifest sobretot dues 
coses: la primera, la vàlua científica de Bartomeu Darder, reconeguda in-
ternacionalment, com s’evidencia al llarg dels distints apartats d’aquesta 
obra; la segona, la seva capacitat per transmetre sentiments com ara l’esti-
mació per Mallorca. Així, quan Josep Darder, afectat del mateix sentiment, 
va veure que li arribava l’hora que a tots ens arriba, va tenir clar que tot el 
patrimoni científic, del qual era dipositari,  no podia tenir altre hereu que 
la seva terra.

Esper, doncs, com a membre del Govern de les Illes Balears, actual ges-
tor de l’heretatge, no decebre els donants, i que el llegat Darder serveixi 
perquè tots els illencs estimem més la nostra terra i sapiguem reconèixer 
homes com els Darder, que la fan més universal i més digna de ser con-
servada perquè en puguin gaudir les generacions futures, almenys, com 
encara en gaudim nosaltres.     
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PRÒLEG
Ramon Salas Roig

Universitat de Barcelona

Parlar de Darder em porta a situar-me a la Tarragona dels anys sei-
xanta. El meu primer contacte amb els Darder va ser al 1965, llavors 
jo estava fent el curs que en deien “preuniversitari” a l’Institut de 

Tarragona, el mateix centre on, uns quants anys abans, Bartomeu Darder 
havia estat catedràtic, des del 1920 fins a la seva mort el 1944. El seu fill 
s’acabava d’estrenar com a director de la nova empresa Aguas Industriales 
de Tarragona, S.A. (AITASA). L’atzar va fer que jo hi entrés a treballar com 
ajudant de topògraf, era el meu primer treball seriós; així fou com vaig 
conéixer Josep Darder i començarem una relació que va perdurar fins a la 
seva mort el 2008.

Josep Darder, com el seu pare, havia estudiat la llicenciatura de Ciències 
naturals (1945), encara que sempre havia treballat de geòleg. Solia par-
lar del seu pare i ho feia posant-hi un to apassionat i d’admiració a la ve-
gada; quasi sempre acabava sortint la figura de Paul Fallot. Josep Darder 
havia conegut molt bé a Fallot des de jove, per la gran amistat i relació 
professional que hi hagué amb el seu pare. Encara més, el setembre del 
1947 l’acompanyà a fer la campanya de camp a les serres de Baza i Filabres 
(Cordilleres Bètiques) i més tard, durant el curs 1948-1949, feu una estada 
a París, al Laboratori de Geologia de la Mediterrània Occidental del Collège 
de França, que dirigia Fallot.

En aquell temps jo m’havia afeccionat molt a l’arqueologia i em vaig 
fer soci de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, era el vessant que 
enllaçava amb el meu esperit de naturalista i excursionista. Així va ser com 
vaig conèixer Salvador Vilaseca (Reus, 1896-1975), eminent geòleg, prehis-
toriador i metge. Vilaseca era un intel·lectual lliurepensador i liberal, inse-
rit en el que es podria anomenar moviment noucentista de Reus, que s’ha-
via destacat molt pels seus treballs en el camp de la geologia i la prehistòria. 
Jo el solia visitar algunes tardes a casa seva, per parlar de prehistòria i de les 
formacions quaternàries del Camp de Tarragona. La conversa transcorria 
en el seu despatx ple de llibres, fins que es feia fosc, i continuava així llarga 
estona, només amb la claror de l’enllumenat del carrer que es filtrava pels 
finestrons del balcó. Coneixent a Vilaseca, no sé si aquelles converses en les 
tenebres podrien ser interpretades com un exercici de la prova de la Terra 
o algun altre tipus d’examen psiquiàtric.
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Salvador Vilaseca i Bartomeu Darder tenien gairebé la mateixa edat i 
entre ells dos hi havia una bona relació d’amistat. En una d’aquelles con-
verses a les fosques, Vilaseca em va explicar que Bartomeu Darder era un 
gran afeccionat a la música i que tocava el piano. Sembla que l’última peça 
que va interpretar, l’any 1944, va ser com una premonició de la seva mort 
imminent, el coral de J. S. Bach “Vine, dolça mort”. Que era un gran apas-
sionat per la música queda reflectit inclús en alguns dels seus informes 
geològics. Quan va fer l’estudi hidrogeològic del Balneari del Cardó (Baix 
Ebre) va escriure que aquells boscos i muntanyes li recordaven passatges 
mitològics de les òperes de Wagner.

Com es diu en aquest llibre, Bartomeu Darder fou un home apassio-
nat com a científic i en l’amor per la seva terra. Nascut a Palma el 1894, 
representa, amb Paul Fallot, un pilar i un referent destacat i fonamental 
en el coneixement geològic de les illes Balears i de la seva transferència a 
la comunitat científica internacional, mitjançant moltes publicacions. El 
nombre de publicacions és molt extens, entre les quals calen destacar els 
treballs de divulgació geològica. 

Els primers treballs de Bartomeu Darder van ser publicats quan encara 
era un estudiant i tracten de geologia estructural i d’estratigrafia. En el 
primer cas interpreta, per primera vegada, la presencia de mantells de cor-
riment a les Serres de Llevant i ho fa aplicant les noves idees basades en la 
interpretació de l’estructura dels Alps. Els treballs d’estratigrafia són sobre 
el Triàsic de les Serres de Llevant.

El seu treball geològic més prominent i rellevant el dugué a terme a la 
part central i oriental de Mallorca, on es va dedicar intensament a fer feina 
en els camps de la cartografia geològica i la geologia estructural. Pel que 
fa al primer camp, cal destacar la confecció del mapa geològic, a escala 
1:50.000, de les Serres de Llevant, el qual seria presentat per primera vega-
da als congressistes que acudiren a Mallorca durant l’excursió (C-5), que es 
va organitzar amb motiu del XII Congrés Geològic Internacional (1926). 
A partir dels resultats d’aquesta gran tasca que va portar a terme, es van 
publicar tota una sèrie de treballs dedicats al relleu i l’estructura de la zona 
central i de les serres de Llevant (1921-1926).

Bartomeu Darder va dedicar una part considerable del seu esforç a la 
prospecció d’aigües subterrànies. En aquest camp, un aspecte curiós per 
destacar és la seva preocupació per l’estudi de la utilització de la vareta 
de saurí com a eina de prospecció d’aigua subterrània, és l’anomenada 
rabdomància. El senyal que emeten els corrents i magatzems d’aigües del 
subsòl seria captat pel sistema nerviós de les persones sensibles o saurins 
i amplificat pels moviments de la vareta. Aquest senyal “rabdic” podia ser 
amplificat mitjançant un sistema d’antenes i mesurat utilitzant diversos ti-
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pus de vareta, a la qual se li anaven aplicant diferents pesos a determinades 
longituds. Amb tots aquests tipus d’experiències, obtingué funcions mate-
màtiques amb les quals intentà modelitzar el fenomen observat. Els resul-
tats d’aquests estudis van ser molt discutits i debatuts. Va publicar diversos 
treballs sobre aquest tema, però el més conegut de tots és, potser, el llibre: 
“Investigaciones de aguas subterráneas para usos agrícolas” que va publicar l’edi-
torial Salvat (Barcelona, 1932).

La gran capacitat de treball de Bartomeu Darder també queda reflectida 
en la important tasca de divulgació realitzada sobre la geologia i la hidroge-
ologia, amb nombroses conferències i cursets. Però, a aquesta tasca s’han 
d’afegir les hores de docència a l’institut i les moltes hores esmerçades en 
els treballs de recerca que, des de feia temps, realitzava a la zona prebètica 
valenciana. Aquests treballs van cristal·litzar en la seva tesi doctoral, la qual 
fou publicada per l’ Instituto Geológico y Minero de España (1945), un any 
després de la seva mort.

Tornem a la Tarragona de 1966. Josep Darder, director de la companyia 
d’aigües AITASA (1965-1984), va tenir una idea brillant i innovadora per 
a aquella època, al nostre país. Es tractava que els estudiants universitaris 
poguessin fer pràctiques a l’empresa durant els mesos de vacances d’es-
tiu. Aquest projecte era el fruit compartit entre la vocació de professor de 
Josep Darder i la seva voluntat de servei a la societat, amb la finalitat que els 
estudiants obtinguessin una millor formació amb vista a la futura inserció 
laboral. Josep Darder havia estat professor ajudant de Geologia històrica 
a la Facultat de Ciències Naturals de la Universidad Complutense de Madrid 
(1948-1949) i li va quedar sempre a dins aquell cuquet de la acadèmia i la 
docència.

Aquelles estades estiuenques de pràctiques a AITASA que, per a mi, es 
van succeir al llarg d’uns quants anys, mentre estudiava enginyeria agríco-
la i geologia, van representar mi una experiència influent i gratificadora. 
Doncs, a part del vessant de la formació professional i la possibilitat de 
guanyar uns diners que sempre ajudaven, igualment s’acomplia un rol hu-
manista. Aquest fòrum de relació interuniversitaria va ser, de la mateixa 
manera, una escola de formació ciutadana.

Josep Darder, continuant la feina començada el 1924, pel seu pare, es 
va dedicar a l’exercici de la professió liberal com a geòleg consultor, des 
de l’any 1944 (mort del pare) fins a la seva mort (2008). Especialment ho 
feu en el camp de la prospecció d’aigües subterrànies i, més endavant, de 
la geotècnia. En una conferència pronunciada a la Facultat de Geologia de 
la Universitat de Barcelona l’any 2005, Josep Darder va analitzar el desen-
volupament de la geologia aplicada, especialment en els camps de la pros-
pecció d’aigües subterrànies i la geotècnia, durant els darrers 76 anys. En 
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el transcurs d’aquests anys hi van haver factors socioeconòmics rellevants, 
com la segona república, la guerra civil, la dictadura franquista, la crisi del 
petroli..., que van influenciar de manera diferent l’activitat de la geologia 
aplicada. 

En total van ser realitzats més de 2.530 informes hidrogeològics i geo-
tècnics durant l’etapa 1924-2005, dels quals, més de 2.100 van sortir de la 
mà de Josep Darder. Treballador infatigable fins a l’últim dia de la seva vida 
i amb vocació de professor, va ser el padrí i mecenes d’un grup de professi-
onals de la geologia que sempre el recordarem amb gran gratitud i afecte.

Barcelona, novembre de 2008.
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Haver titulat aquest llibre Bartomeu Darder i Pericàs, geòleg i mestre es 
deu a que, efectivament Bartomeu Darder va ser un geòleg de 
soca-rel, amb una vocació per la geologia que se li va despertar 

des de molt jove, concretament en els seus anys a l’Institut Balear. Però al 
llibre que teniu entre les mans es posa de manifest, des del primer al darrer 
capítol, que Bartomeu Darder, més que un geòleg de relleu internacional, 
va ser un científic (independentment que també era veterinari), és a dir, 
una persona interessada en adquirir coneixements sobre les ciències en ge-
neral mitjançant l’observació i l’experimentació. Darder, fins i tot fou, més 
que un científic, un “universitari” en el sentit més primigeni del terme, és a 
dir, una persona interessada pel saber, fou doncs com una mena d’il·lustrat 
del segle XVIII però en el segle XX.

Al primer capítol trobareu com Darder, des del seu primerenc encontre 
amb el geòleg francès Paul Fallot i de la seva ma, a més de la del seus pro-
fessors a Madrid i de la Junta de Ampliación de Estudios, es va introduir dins 
el món de la geologia espanyola i europea.

Vegem també l’altra dimensió de Darder, la de ser un enamorat integral 
de la seva terra, fruit de la contemplació assossegada de l’illa de principis 
del segle XX, des de la seva atalaia de fill d’una família benestant que es 
podia permetre, en els llargs estius de tot bon estudiant, gaudir plenament 
de la naturalesa. Aquesta visió idíl·lica de Mallorca és la que va mantenir 
dins el seu cap al llarg de tota la vida i la circumstancia que li va servir de 
motor vital.

Al segon capítol es mostren les seves primeres dèries geològiques, els 
estudis sobre les serres del llevant de Mallorca i les terres del pla. Aquests 
estudis els va continuar durant tota la vida, dins el repartiment de zones 
de treball de la geologia de Mallorca que va fer amb Fallot, des dels seus 
primers encontres.

Al tercer capítol veiem el Darder més científic i transgressor presentant 
comunicacions científiques a congressos internacionals sobre un tema que 
podríem qualificar com a “border line” entre la ciència i la paraciència, espe-
cialment en els anys en els que va fer les seves publicacions pioneres sobre 
la radioestèsia i les seves aplicacions a la hidrologia.

INTRODUCCIÓ
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En aquest capítol constatam que la dedicació a la recerca d’aigua que 
va estendre per tota Espanya va ser un dels grans temes de dedicació d’en 
Darder una vegada assentat a la seva plaça de professor de l’Institut de 
Tarragona. 

Al quart capítol es presenta el Darder amb capacitat didàctica, li agra-
dava ensenyar, ensenyava bé i les seves publicacions divulgatives i els llibres 
de text que va escriure varen tenir molt d’èxit per la senzillesa amb que 
estaven escrits, la qual cosa els feia molt adequats per a l’ensenyament. Es 
presenta un text inèdit, escrit per Bartomeu Darder durant els temps més 
difícils que li va tocar viure, com varen ésser  els de presó i de prohibició 
d’exercir la decència, que li varen fer passar els franquistes després de la 
guerra civil i sense que li haguessin trobat cap tipus d’actuació que po-
gués ser considerada com a perillosa per ningú, es mirés des d’on es mirés. 
Aquest manuscrit de geologia general fou redactat sense l’ajuda de cap do-
cumentació, és el resultat d’anar vessant sobre el paper els coneixements 
adquirits per anys de practicar la docència i respon a aquesta facilitat que 
tenia Darder per divulgar les coses.

Per últim al capítol cinquè, la bibliografia de Bartomeu Darder, trobam 
un amplíssim ventall de treballs que van des de les publicacions més pura-
ment geològiques a les hidrològiques, a més dels treballs del món dels sau-
rins i els d’aplicació pràctica de la geologia i la hidrologia a l’agricultura.

L’objecte d’aquest llibre no ha estat fer un estudi exhaustiu de la vida i 
obra de Bartomeu Darder, la qual cosa es deixa per estudis posteriors, dins 
un altre context. El que hem volgut és presentar a la societat del segle XXI 
el brillant científic i magnifica persona que va ser Bartomeu Darder, amb 
l’esperança que el seu coneixement inciti als conreadors de la història de 
la ciència a aprofundir en el seu coneixement i als científics en imitar-lo en 
la seva tenacitat per obrir nous camins a la ciència. 
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AGRAÏMENTS

És el nostre deure i la nostra obligació escriure unes ratlles per deixar 
constància de totes les persones i institucions que d’una manera o 
altra han col·laborat en que l’aparició i edició d’aquest llibre hagi 

estat possible.
En primer lloc i d’una forma molt destacada volem agrair a Josep Darder 

Seguí, fill de Bartomeu Darder, malauradament traspassat mentre enllestí-
em els darrers capítols d’aquest llibre qui, mostrant la mateixa estimació i 
enyorament per aquesta terra tal i com ho va demostrar el seu pare durant 
tota la seva vida, va voler fer donació de tot el llegat del seu pare i del seu 
propi perquè els ciutadans d’aquest petit país illenc en poguessin tenir 
cura per sempre més. Gràcies Josep, per les llargues converses mantingu-
des tant a Tarragona com a Palma, explicant-nos les teves vivències a la vora 
del teu pare.

En segon lloc, voldríem donar el nostre agraïment al Govern Balear, 
i molt especialment al Dr. Pere Oliver, Director General de Recerca i 
Innovació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i a tot el seu 
equip, especialment a  na Bàrbara Terrassa i en Pere Oliver Sastre, els quals 
en tot moment ens han encoratjat i han donat tot tipus de facilitats per a 
poder tirar endavant aquest projecte que s’emmarca dins d’un més ampla 
de donar a conèixer a tota la comunitat illenca el paper que a jugat la cièn-
cia i els científics de les nostres illes.

També volem agrair la col·laboració inestimable de dues institucions 
com son el Museu Balear de Ciències Naturals a Sóller, amb na Carol 
Constantino al capdavant, i a la Societat d’Història Natural de les Balears 
per les facilitats donades en tot moment en la consulta dels seus arxius.

Tampoc ens podem oblidar d’agrair l’ajuda, més petita o més grossa, de 
tots aquells que d’una manera o un altre han contribuït a que avui aquest 
llibre hagi estat possible, Laura del Valle, Joaquín Ginés, Guillem Mateu, 
Elisa Hernaiz i Natàlia Riera.

I finalment, a l’entorn familiar de Josep Darder, especialment a na Marta 
Ruiz i a tota la seva família més propera entre la que hi destaca n’Andreu 
Muntaner.

A tots ells el nostre més sincer agraïment.





LA SEVA VIDA
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No és la intenció del pre-
sent volum donar una 
exhaustiva explicació, 

ni de la vida ni de l’obra de 
Bartomeu Darder sinó, simple-
ment, posar en relleu el paper 
que, com a científic i divulgador 
de la ciència, va tenir en la soci-
etat mallorquina de l’època i el 
salt endavant que va provocar i 
afavorir en el coneixement geo-
lògic de l’illa. Sí caldrà però, co-
mentar sense estendre’ns massa, 
les circumstàncies personals en 
les quals es va desenvolupar la 
seva trajectòria científica i divul-
gadora i que ja han estat posades 
de manifest a bastament, tant pel 
seu propi fill, en un capítol d’un 
llibre publicat amb motiu de la celebració del X Simposio sobre la Enseñanza 
de la Geología, que es va celebrar a Mallorca durant el mes de setembre de 
1998 i on es va editar una edició facsímil del seu llibre sobre la Història de 
la coneixença geològica de Mallorca (DARDER-SEGUÍ, 1998), com pel seu ne-
bot, en el mateix volum (MUNTANER, 1998) i en algunes altres ressenyes 
(MUNTANER, 1991, DARDER--SEGUÍ, 1994), o a la dilatada nota necrolò-
gica escrita per BATALLER (1946) al Boletín de la Real Sociedad Espanyola de 
Historia Natural, amb motiu de la seva mort.

Bartomeu Darder va néixer a la ciutat de Palma, el dia 1 d’abril de l’any 
1894. Fill de Josep Darder i Ensenyat, pilot de la marina mercant (malgrat 
no haver embarcat mai) i metge, que exercí la professió fins als 58 anys, 
moment en que quedà cec, i de Lluïsa Pericàs Ferrer.

L’afició a la geologia de Darder, segons ell mateix exposa (DARDER, 
1946), va començar quan estudiava els primers anys del batxillerat, a l’insti-
tut de Palma, tot fent una col·lecció de pedres de distints colors, recollides 

UN ESBÓS BIOGRÀFIC

La família Darder – Pericàs.
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a la vorera de la mar. El regal d’uns fòssils pel seu pare, així com la compa-
nyonia geològica amb els seus cosins, especialment Emili, que acabaria sent 
batlle de Palma, incrementà l’afició, amb jornades dedicades a la recerca de 
més fòssils. L’adquisició dels primers coneixements, gràcies a les compres 
de llibres per part dels seus respectius pares, acabaren d’incubar la idea de 
dedicar-se a l’estudi de les ciències naturals en acabar el batxillerat.

Les reticències del seu pare sobre l’elecció d’una dedicació cap a les 
ciències naturals, el portaren a entrar a la universitat per fer la carrera 
de veterinària, que inicià a Saragossa i continuà més endavant a Madrid, 
on acabà els estudis de veterinària, llicenciant-se el 1914 i on va aprofitar 
també, per fer la carrera de Ciències, secció Ciències Naturals, obtenint 
aquesta llicenciatura el 1916. A Madrid, entre d’altres, va tenir com a mes-
tre de l’assignatura d’histologia, Santiago Ramón y Cajal, a qui ja coneixia 
de la seva estada al laboratori oceanogràfic de Portopí i a qui considerava 
un gran mestre en la metodologia de la recerca.

Un punt clau de la vida de Darder el representa el contacte amb Paul 
Fallot (1889-1960), quan aquest arriba a Mallorca a l’estiu de 1910, amb la 
clara intenció d’estudiar la geologia de les Balears (més tard se n’adonaria 
que era una tasca massa complexa i es limitaria a la Serra de Tramuntana). 
Establint com a base d’operacions el que llavors era el laboratori provisi-
onal de biologia marina de Portopi, entrà en contacte amb els dos cosins, 
els quals, a partir d’aquell moment començaren a acompanyar-lo en algu-
nes sortides de camp. Aquesta circumstància casual li reportà a Bartomeu 
els primers ensenyaments i contacte directe amb les modernes teories 

geològiques, amb especial re-
ferència a la geologia estruc-
tural i les seves aplicacions. La 
seva base geològica però, li va 
proporcionar, segons les seves 
mateixes paraules, el seu “es-
timat mestre” doctor Eduardo 
Henández Pacheco, catedràtic 
de la Universitat de Madrid, 
especialitzat en geologia i pale-
ontologia del Quaternari i del 
qual va poder ser deixeble du-
rant els seus temps d’universita-
ri a Madrid.

Acabada la carrera de vete-
rinària, guanyà les oposicions 
com a Inspector Provincial de 

Els dos cosins Darder, Bartomeu i Emili, experimentant 
al laboratori de Portopi.
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Higiene y Sanidad Pecuria, feina que li reportà 
certs problemes i contradiccions, la qual cosa 
el forçà a presentar-se a les oposicions per a 
una plaça de catedràtic d’institut. La guanyà 
amb 26 anys per a l’institut de Sant Sebastià, 
però la permutà, davant l’astorament gene-
ral dels seus coneguts, per una plaça a l’insti-
tut de Tarragona, on ja restaria, amb alguna 
breu interrupció per força major, fins a la 
fi dels seus dies. A partir d’aquest moment 
Darder compaginarà la seva tasca docent 
amb la recerca geològica; primer, només a la 
seva terra d’origen, però desprès l’ampliaria 
cap a Catalunya amb la seva memòria sobre 
Sabadell i, finalment, a la zona de València 
i Alacant, on acabaria fent la memòria de la 
tesis doctoral.

Aquests primers anys són els de més prolífica tasca en el coneixement 
i publicació de treballs geològics i que, endemés, va compaginar amb una 
continua tasca divulgadora de la geologia, tan en xerrades i conferències 
com en articles de divulgació i periodístics. Aquestes inquietuds passaren a 
segon lloc quan, cap a l’any 1923, començà a interessar-se per la geologia 
aplicada i, més concretament, en tot allò referent a les aigües subterrànies.

La creació d’una empresa d’estudis hidrogeològics, el 1924, li donà un 
gran prestigi que l’acompanyarà arreu de la geografia peninsular en la re-
cerca i captació d’aigües subterrànies i que, a la llarga, li permetrà anar 
ampliant els seus coneixements geològics.

La seva situació en el món científic de l‘època el portà a col·laborar en 
la realització de l’excursió C-5, juntament amb Paul Fallot i també, encara 
que no consti, amb Manuel de Cincúnegui, a l’illa de Mallorca, durant la 
celebració del XIV Congrés Geològic Internacional, la qual cosa el catapul-
tà definitivament en el context científic geològic internacional. De la mà de 
Fallot realitzà diversos viatges i estades a l’estranger, algunes pensionades 
(França, Suïssa, Itàlia, l’antiga Iugoslàvia) que li permeteren d’entrar en 
contacte amb els principals mestres de la geologia d’aquests països. Aquest 
contacte el mantingué al llarg de la seva vida, amb una abundantíssima 
correspondència, de la qual podríem destacar, per la importància mediàti-
ca que representa el personatge per a la història de la ciència, la d’Alfred 
Wegener (1880-1930), creador de la teoria de la deriva continental.

La vida científica de Darder es va moure sempre en el camp dels es-
tudis geològics, la hidrogeologia i, sobretot, la docència i la divulgació. 

Darder al 1915, just acabats els estu-
dis de veterinària.
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Son nombrosíssimes les conferències i cursets 
que va impartir al llarg de la seva vida, pre-
cisament fou en un d’aquests cursets a l’Es-
cola Normal de Palma, on conegué la que 
seria la seva dona, Maria Seguí i Font (1899-
1977) que estava acabant la carrera de mestra 
i amb la que es casà quan ja era catedràtic a 
Tarragona, l’any 1921. Fruit d’aquesta relació 
naixeren tres fills, Lluïsa, Josep (que acabaria 
seguint els passos geològics del seu pare) i 
Magdalena.

Treballador i publicador incansable, ad-
quirirà un gran prestigi, tant a nivell nacional 
com internacional. Molt focalitzat, en la seva 
darrera etapa, en el tema de les aigües sub-

terrànies i amb una especial rellevància en la seva recerca sobre el paper 
dels saurins. Membre de diverses associacions científiques com, la Società 
Geologica Italiana (1885-) o corresponsal nacional de la Academia de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales (1847-), entre d’altres, es va doctorar en Ciències, 
secció de Naturals, l’any 1933, amb una tesi sobre l’estratigrafia del sud de 
la província de València i nord de la d’Alacant. Amb tot però, globalment, 
podem considerar que el major fruit de la seva tasca purament geològica, 
que va durar més de quinze anys de treballs meticulosos i que donaren lloc 
a moltes publicacions, centrades sobretot en les serres de Llevant, és la que 
va culminar amb la publicació, l’any 1932, del mapa geològic de les serres 
de Llevant, a escala 1:50.000, per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial 
de Balears i que, juntament amb la cartografia de la tesi doctoral de Paul 
Fallot, de la Serra de Tramuntana, venia a completar la moderna cartogra-
fia geològica de l’illa de Mallorca. 

D’idees liberals i molt crític amb determinades accions socials, va ser 
soci de l’Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera (1872-1936) i es va dedi-
car a impartir conferències per la província, sobre agricultura, la qual cosa 
fou la causa de que algun ignorant de l’època, un cop acabada la guerra 
digués “que iba por los pueblos haciendo mítines comunistas”. La seva manifes-
tació en contra de les col·lectivitzacions durant la guerra, que passaren a 
Tarragona, li reportà també alguns maldecaps i escorcolls a casa seva, per 
part dels Comitès.

L’episodi de la guerra civil espanyola va ser molt dur per a ell, deixant 
de banda l’episodi del seu cosí Emili, assassinat pel bàndol feixista quan 
era batlle de Palma i tot el que li va reportar, va ser detingut dues vegades, 
una en acabar la guerra i l’altre a l’estiu del 1939 (al castell de Pilats), on, 

Darder al 1943, pocs mesos abans 
de la seva mort.
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Un dels molts documents relacionats amb el seu expedient de depuració

desprès de moltes gestions davant d’amics i coneguts, molts viatges de la 
seva esposa a Madrid i Barcelona i la defensa d’un ex alumne seu, va sortir 
en règim de llibertat provisional. El resultat final fou que l’apartaren de la 
seva càtedra durant dos anys (període durant el qual ningú no demanà la 
seva plaça de Tarragona), anant a raure finalment a l’institut de Tortosa. 

L’any 1935 fou anomenat soci corresponent de la Real Academia de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Els seus amics Paul Fallot i J. Lambert 
li dedicaren noves especies fòssils, com Spitidiscus darderi, Pseudopyrina dar-
deri entre altres.   

Bartomeu Darder i Pericàs morí a Tarragona el 24 de febrer de l’any 
1944, en el punt més alt de la seva carrera científica, docent i divulgadora, 
a l’edat de 50 anys, d’un atac de feridura mentre interpretava a casa seva 
uns cants espirituals de J.S. Bach.  

De caràcter bondadós i apassionat per qüestions filosòfiques, literàries 
i, sobretot, per la música, va deixar una gran empremta entre els seus més 
pròxims i demés deixebles. Entre 1956 i 1959 els premis Ciutat de Palma 
d’Investigació dugueren el nom de Bartomeu Darder. Nomenat fill predi-
lecte de la ciutat de Palma, té un carrer amb el seu nom i un monòlit, erigit 
el 1957, amb motiu de la celebració del congrés de la  Internacional Union 
for Quaternary Research INQUA(1928-) als jardins del Castell de Bellver.
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Si cal definir a Bartomeu Darder amb un qualificatiu, aquest seria el 
de “moderat.” Bartomeu Darder va ser, en general, una persona mo-
derada i aquesta moderació la va manifestar en totes les facetes de 

la seva vida. Així, en primer lloc fou un catòlic moderat, és a dir, tolerant, 
també fou un catalanista moderat i, per últim, fou un republicà moderat. 
Darder només no fou moderat en dues coses: com a científic i en l’amor 
per la seva terra, en aquests dos vessants Darder fou un apassionat.

La infantesa d’en Bartomeu Darder va transcórrer en un ambient de fa-
mília patriarcal, catòlica i il·lustrada, que el va marcar per a tota la vida. Així, 
els cosins germans Darder Pericàs i Darder Cànaves (Bartomeu, Gabriel, 
Tomàs i Emili) varen conviure des de la infantesa, compartint jocs, aficions 
i somnis. Des d’aquesta època li ve a Bartomeu Darder la seva afició per les 
ciències naturals, com ho posen de manifest els quaderns dibuixats a mà 
per ell i n’Emili i que avui formen part del Llegat Darder al Govern de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els cosins Bartomeu i Emili Darder estudiaren el batxillerat (1896-1937) 
a l’Institut Balear i allà feren amistat amb altres futurs científics com Sadí 
de Buen Lozano (1896-1937) (fill d’Odón de Buen) amb qui varen coinci-
dir més endavant, en diverses activitats científiques en comú.

Els cosins estiuejaven al barri de Palma conegut com “El Terreno” molt 
a prop de les instal·lacions del Laboratorio Biológico Marino de Portopí, fun-
dat l’any 1908 per Odón de Buen (1863-1945).

Sigui per aquest motiu o perquè Bartomeu i Emili Darder eren amics 
d’en Sadí de Buen des de l’època de l’Institut Balear i havien estat bons 
alumnes del catedràtic darwinista i republicà de l’institut, Josep Fuset 
(1871-1952), el cas és que en el llibre de presències del Laboratori, trobam 
que, a l’estiu del 1914 es va impartir un curs pràctic de biologia, “excepci-
onal” tant per al professor que el va impartir com per als alumnes que hi 
varen assistir.

Josep Fuset havia succeït a Odón de Buen, l’any 1912, a la càtedra d’His-
tòria Natural de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona i, 
des d’aquest any, venia fent, com havia vist fer al seu bon amic De Buen, 
excursions pedagògiques amb els seus alumnes de Barcelona, a Mallorca.

BARTOMEU DARDER, UN HOME DEL SEU TEMPS

Per Joan March Noguera del GIHS-IUNICS
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Aquest any, a més, va voler dur a terme un curs de pràctiques de biologia 
al laboratori de Portopí, des del mes de juliol al mes de setembre.

Al curs hi varen assistir tan sols vuit alumnes, escollits segurament amb 
criteris molt discrecionals: 

Fernando de Buen (1895-1962), futur doctor en ciències, especialista 
en biologia marina i republicà; Sadi de Buen (1893-1936), futur metge, 
epidemiòleg, republicà i assassinat pels franquistes durant la Guerra Civil; 
Margalida Comas (1892-1973), mestra, futura pedagoga i doctora en cièn-
cies, a més de republicana i exiliada a Anglaterra; Bartomeu Darder; Emili 
Darder, futur metge higienista, batlle de Palma per Esquerra Republicana 
i assassinat pel franquistes durant la guerra civil; Jaume Escalas Real (1893-
1979), futur metge i escriptor; Josep Porcel Zanoguera (1896-1977), futur 
metge i president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears 
entre 1963 i 1968 i Josep Rovira (1897-1985), futur metge, pioner de la 
radiologia a Mallorca, membre d’Esquerra Republicana, i cunyat d’Emili 
Darder.

Com és dedueix d’aquestes dades, tots els joves científics que assistiren a 
aquell curs foren, passats els anys, homes de ciència de primer nivell i des-
tacaren en les seves especialitats, la qual cosa posa en relleu l’excepcional 
d’aquest curs.

D’aquest grup de joves científics, a més d’amb n’Emili Darder, en 
Bartomeu va conservar l’amistat amb na Margalida Comas, amb qui es 
va cartejar1 i a més, pels seus destins com a funcionaris, varen coincidir a 
Tarragona entre 1922 y 1936.

Com ja hem esmentat al començament, Bartomeu Darder va ser, tota 
la seva vida, una persona moderada en l’expressió dels seus sentiments en 
relació amb coses diferents de les purament científiques o professionals, 
sense que cap dels seus interlocutors influïssin en les seves postures vitals, 
com es dedueix de l’anàlisi de les cartes intercanviades amb els seus amics 
(majoritàriament nacionalistes i republicans i alguns d’ells militants de 
partits d’esquerres). 

Si algú va poder influir un poc per tal que Bartomeu Darder es signifi-
qués entorn dels problemes polítics i socials dels moments especials que 
va viure, aquesta persona fou n’Emili Darder i tan sols ho va fer en un cas, 
com veurem posteriorment.

Per a adonar-nos de l’estreta relació que mantingueren els cosins ger-
mans, transcribim a continuació una carta d’Emili a Bartomeu, datada el 
26 de juny de 1916, a Madrid.

1 Les seves cartes les trobam dins el Llegat Bartomeu Darder, al Govern de les Illes Balears.
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Aquesta carta, escrita per un molt jove i apassionat Emili Darder (20 
anys) i dirigida a Bartomeu (22 anys) ens dóna una idea de com foren les 
relacions entre els dos cosins2. 
 Estimat Tomeu: he estat molt content de rebre sa teva carta, perque á la fi he
 sabut segons  molt heu desitjava, que n’era de la teva persona. Encare que jo no
 t’hagués escrit desde feia estona, es càs era molt distint, ja, que  tu sabies per
 mon pare noves meves, y en tot cas de nou pòc tenia que contar-te com no fos
 que’t  parlás d’algunes de ses degeneracions d’aquesta terra forestera, que, ¡ de
 cada  dia se’n veuen de mes ferestes! Ademés he estat treballant molt, per
 ventura com may , per sa Memoria ,  y en consecuencia, porer fogir d’aquest
 poble lo més aviat posible.
 He tingut molta feina  de cercar per distintes biblioteques, feina que per bona
 ventura aviat acabaré y XXXXX que si derrés d’aquesta semana lí hi podré
 estrenya...     ¡Quina ditcha!
 En sos datos   abundantisíms qu’he recollit, la podré acabar a Palma, y  asi heu
 podré fer en més espay y hasta la més completa, amb  treball que pens fer de
 laboratori, d’experimentació.
 Aquesta    XXXXX, parle totduna  en monpare de possar sen falta, 2 parelles 
 de conís vulgars (no de rate), ja que  necesitaré cria en s’estiu. Si hi ha pocs
 conis de rate (perque se’n haguin morts y no n’haguin nescut, o haguesin  nats
 pocs) que’n  comprin de nous per per possarlos totduna à cria (pero  mira, que
 siguin mascle amb femelle, cada perell que  constituigueu). Si hi importa, que el
 fuste qu’arregli ses gabis, fe així segons més convengui.
 Jo, pens estar pòcs dies a Barcelona y els  a vull aprofitar per comprar tot lo
 necesari per Laboratori i despaitx,  per aquest derrer no’s molt es gasto que
 pens fer, pe’s Laboratori voldria ferne molt á fi de montarlo, segons crec que
 mos convé, també i  millor que cap de Palma.
 No parlis tu á ningú de lo que’t vaig dir feia contes de titularme: Hematólogo,
 titol que crec m’ha de anar molt de bé.
 Pens  dur: primerament tot lo indispensable per  aquesta especialitat (que tot es
 cosa de laboratori); llevonses tot lo que dure nos manca per sa Bacteriologia y
 Micrografia en general, y tot lo que sigui d’utilidad per porer fer un  Diagnostic
 médic á n’es Laboratori.

2 L’ortografia és l’original de la carta que, a més, te una grafia, a moments, molt difícil d’entendre. 
Escriure en català en aquell moment era un fet ple d’ideologia, atès que no s’ensenyava als centres 
educatius i estava en discussió quina era la gramàtica a emprar, per aquestes raons n’Emili tenia 
dubtes en escriure una paraula d’una forma o d’una altra, com es evident per les ratlladures que 
trobam a la carta. Si la carta s’hagués escrit avui, podríem dir que es plena de faltes d’ortografia i 
de “mallorquinismes” tals com la utilització de l’article salat. Les cartes intercanviades entre els dos 
cosins foren moltes i al llarg de totes les etapes de la seva vida. Les d’Emili Darder hi figuren en el 
“Llegat Bartomeu Darder” al Govern de les Illes Balears.



[36]

 Ara vé sa part de Quimica:  M’ha agradat moltisim lo que m’has escrit en sa teva
 carta  d’avuy, carta, que jo  pensava escriurerte en so sentit de dirte que 
 t’hauries de  posar d’estodiar molt deseguida perque me pareixia convenia tu te
 dedicasis a n’aquesta part, a n’es analisis des  nostro laboratori: Yhas fet molt
 escriurerme lo que heu comprat en D. Mateu, i que jo ja tenc; pensava  comprar
 es Molinari3 y es  2º tom d’es XXXXXX qu’are porer invertir aquest dobles per
 altre vent. No acab  d’entendre ont teniu  es laboratori. M’ho hauràs d’escriure
 perque necesit saber ho, perque per exemple, em parles de que teniu  unes
 balances de  precissió y cosa que’s sa primera cosa que duia dins es
 cap de comprar, are no se, si puc estoviar de comprarla ó no, y com
 compendrás si es dothas d’ella les poria destinar a comprar altre cosa mos
 iria un benefici molt gran. Escrivim pués si dec o no comprarla o que, igualment
 escrivim tot lo que tengueu de Quimica  que pugui y degui d’estoviar de
 comprar.  Escrium’ho en detall que pensa es de molt l’interés. Escrivim també lo
 que te diu  mon pare de projectes y parlali y repetili de s’importancia de tenir
 tots es  aparatos de Laboratori necesaris per fer un diagnostic y per enlluarnar
 es public  y aisoordarlo de renom de bombo y platillo. Lo mateix parlali de que’s
 necesari  fermosi un bon  despaix, com cap altre de Palma y que’s Laboratori y
 Museu estiguin bén instalats amb hermos cap de vista. Entusiasme’l amb una paraula.
 Com estiras pensant per lo que’t dic, ta vull dir que aqui aquí no me porás
 contestar, però que tothuna que jo arribi á Barcelona  t’enviaré sa Direció y tu
 així com la sabis m’escrius tot lo que’t tan d’interés te comán y recomán.
 Crec convenient possarte una llista de lo que pens comprar:
 Hemómetro de’n Sahli4 ( per es coeficient d’hemoglobina de sa sanc),
 ultramicroscop (heu crec necesari per tots punts) lampara  Nernst
 Polarimetro ó sacarimetro ó glucosimetro (esp. per glucosa, escrivim si convé en
 dugui per es microsp, per ses rocas), tubo de fermentació de laboratori,
 fenilhidrazina y sulfat de id per sa glucosa, aparato per s’amoniac amb orines;
 i id per  N.total á ses id; Fosfatometre y nitrato acetat d’urano per es fosfats; 
 més gredilles d’alambre per tubs de cultius;  arene de fer estufa (enterarme)
 com son les del Lab. Municipal de Barcelona. Tubos de diverses formes per
 analisis (escrivim si importa, ja que son per quimica); frascos lavadors de

3 Es tracta d’una obra del científic italià Ettore Molinari (1867-1926), en dos toms, el primer de 
Química inorgànica, publicat a Milà, l’any 1911 i el segon, dedicat a Química orgànica, també datat 
a Milà l’any 1912. La que es va comprar Emili Darder fou una edició, també en dos toms, datats 
a Barcelona els anys 1914 i 1915, traduïts al castellà pel científic i pedagog català Josep Estalella 
(1879-1938), futur amic de Bartomeu Darder, ja que varen coincidir entre 1921 i 1932 a l’Institut 
de Tarragona. Concretament el títol de l’obra en castellà era Química general y aplicada a la industria. 
Química inorgánica. Generalidades. Metaloides, (1914) Tom I, Barcelona. Gustavo Gili.; Química general 
aplicada a la industria, Química organica. Compuestos ciclicos. (1915) Tom II. Gustavo Gili. Traductor 
Josep Estalella.

4 Avui en dia les pipetes Sahli es continuen emprant a l’hora de fer un recompte d’hemoglobina.
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 3bocas (lo mateix et dic); esfigmografe y esfignomanometre (per es pols);
 dispositiu (qu’s sencill) per destilar orines; destiladora d’aigo supos servirá sa
 vostre;  forn; revolver  de 3 objetius; agulles amb manec; tXXars; arreglar o  
 comprar  navayes de microtom; filtre de grifo ?; pinzas llamazeres; id amb
 punta de platino; pesa llets (pesa alcohol em semble no importarei, a demés de
 que’en  deveu tenir), estufes per desecar ; capsules de platino; id de niquel;
 trianguls de  ferro amb costats de terre de pipa; Giemsa si en trob; acid
 tricloracitic; tubos  de cultius; nevera; rates (animals; bolle de vidre per es
 microscop; poxxillos de  porcelana; hematocrite: pot per gases estarilizades;
 paper de filtre per analisis  quantitatiu; cloros d’anili per ses taules (ó sino ¡
 em porem fer amb oli  d’anilina!) Orceina; antiformina; hirnodina, fosfat
 sodiamina, acid fosforic  wolframic; Azur.
 Mirar si hi ha  cap colorant o reactiu que’n  tenguem poc y convengui comprarne.
 Saluda á ton pare, á ta maré a N’Aine, á D. Mateu Colom  a n’es Roi y etc.
 De Musica no mes tenc  temps de dirte que vaig ésser a n’es baills Rusos, ¡ que
 son los més estupendo de’l Mon!
 ¡ Visca la Rusia civilizada!
 ¡ Visca Catalunya !
 Visca Mallorca! ¡ Es treball y sa Ciencia!
 Adeu y una forta de tot aferrada de´s teu cosi Emilio.

En el moment en que Emili Darder escriu aquesta carta és llicenciat 
en Medicina des de l’any anterior i està fent els estudis de doctorat a la 
Complutense de Madrid, al departament que, sota la direcció de Santiago 
Ramón y Cajal (1852-1934), aglutinava tots els estudis de doctorat, tant de 
ciències de la salut com de ciències en general. Bona part del seu doctorat 
la va supervisar el metge basc Nicolás Achucarro (1880-1918), especialitzat 
en hematologia. La temàtica escollida per doctorar-se era la d’anàlisis clí-
niques ja que, des de molt jove, tenia la dèria de treballar en un laboratori 
i, efectivament, per aquesta data feia un parell d’anys que n’havia muntat 
un de petit, encara que amb pocs mitjans i, simplement, per fer alguns ex-
periments. Llicenciat i en vies de doctorar-se, en vol muntar un, ja obert al 
públic i de primer nivell.

Per les mateixes dates, Bartomeu Darder havia acabat els estudis de cièn-
cies i veterinària a Madrid i, dirigides les seves passes definitivament cap la 
geologia, de la mà del seu professor a Madrid i pare de la geologia espanyo-
la, Eduardo Hernández Pacheco (1872-1965), a més d’haver rebut classes 
del propi Ramón y Cajal i el seu grup de col·laboradors, en el darrer curs 
de la llicenciatura de ciències, l’any 1915.

Bartomeu Darder es trobava a Palma en un moment d’incertesa a la seva 
vida ja que, acabats els estudis, no tenia una ocupació massa estable (feia fei-
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na per a una companyia de asseguran-
ces agrícoles “La Agricola Española” 
(1911-1939, també sembla que devia 
col·laborar amb Mateu Colom (per-
sonatge que no hem aconseguit iden-
tificar), que devia tenir un laboratori 
d’anàlisis inorgàniques.

És, en aquestes circumstàncies 
dels dos cosins, el moment en que 
n’Emili envià aquesta carta tan en-
tusiasta a Bartomeu, persona de ta-
rannà més pausat i, segurament per 
aquesta raó, molt considerat pel pare 
de n’Emili, i conseqüentment bon in-
troductor de les cabòries del seu cosí 
davant un pare que, al cap i a la fi, 
es devia fer càrrec de les despeses de 
muntar el laboratori de primer nivell 
científic que tenia dins el cap n’Emili 
Darder. A la carta, sembla que l’oferiment d’Emili a Bartomeu era en el sen-
tit de muntar el seu laboratori d’anàlisis, complementàriament amb el que 
hi col·laborava Bartomeu, és a dir, el laboratori d’en Mateu Colom. 

El laboratori conjunt sembla que es va arribar a fer i es va anomenar 
“Laboratori Quimicomicrobiològic” i, efectivament, va ser un laboratori 
de primer nivell i en el qual degué treballar, d’alguna forma, Bartomeu 
Darder fins que va guanyar, l’any 1918, mitjançant oposició, la plaça d’ins-
pector provincial d’higiene i sanitat pecuària de la delegació de Mallorca. 

Emili Darder va aconseguir implicar activament a Bartomeu Darder en 
un altre projecte, en aquest cas de caràcter cultural però d’àmplies im-
plicacions polítiques. Aquest projecte fou l’Associació per a la Cultura 
de Mallorca5, nascuda l’any 1923, en plena dictadura del general Miguel 
Primo de Rivera (1870-1930).

Per què és va decidir Bartomeu Darder a fer-se soci de l’Associació? 
(figura en el llistat de socis amb el número 62), és a dir, es pot considerar 
fundador de l’entitat, quan ell residia a Tarragona des del 1920?

Sembla clar que la circumstància que Emili Darder fóra un dels princi-
pals promotors de l’Associació i que, amics tan estimats com Andreu Crespí 
(1896-1982), químic i socialista; Francesc de Sales Aguiló (1899-1956 ), lli-

5 Hem tingut en compte a Isabel Graña Zapata (2007) Els poetes de l’Escola Mallorquina i l’Associació per 
la Cultura de Mallorca. Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Fulla d’anotació dels resultats de les anàlisis del 
laboratori d’Emili Darder l’any 1917. 
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cenciat en ciències i d’Esquerra Republicana; Joan Estelrich (1896-1958), 
nacionalista i promotor cultural; Llorenç Garcias (1885-1975), apotecari i 
nacionalista i Elvir Sans (1895-1972), funcionari i regionalista, estiguessin, 
també, en aquest grup, degué influir en que Bartomeu Darder fes una 
cosa tan extraordinaria a la seva vida com fer-se soci d’una entitat no cien-
tífica, en un moment en que la llibertat d’expressió i d’associació estaven 
restringides a Espanya per la dictadura. Possiblement fos això mateix el 
que el va decidir a formar part de l’Associació. Perquè si alguna cosa va ser 
Bartomeu Darder, a més de científic i enamorat de la llengua i la cultura 
catalana, va ser la de ser un demòcrata, conservador, des del punt de vista 
social i polític, però demòcrata i tolerant amb totes les opcions. Això queda 
clarament de manifest quan ens fixem en els personatges no científics, o 
més ben dit, no tan sols científics, amb els qui es va cartejar durant anys.

Darder es va mantenir com a soci durant tota la vida de l’Associació, tant 
en la primera etapa (1923-1926), com en la segona (1930-1939), com es pot 
comprovar seguint les publicacións de l’Associació Quaderns (1923-1925), i 
La Nostra Terra (1928-1936), en les quals es troben articles seus de divulgació 
científica, així com per la seva participació en alguns actes de la institució. 

La veritat és que l’esperit fundacional de l’Associació podria ser el ma-
nifest de vida d’en Bartomeu Darder. Per aquest motiu cal transcriure la in-
troducció del manifest fundacional de l’Associació, ja que és, sense dubte, 
una fotografia de l’”ànima mallorquina” de Bartomeu Darder:

     Mallorquins
 Passada tota una època de somnis i de campanyes idealistes, uns quants
 homes de bona voluntat, no massa joves per no viure amb els peus a terra, ni
 massa vells per haver caigut dins un gris escepticisme, hem cregut convenient
 fer un cridament a tots els qui senten amor per Mallorca i crear un llaç d’unió
 ferm, i ample on hi capien tots.
 Es un fet positiu que l’esperit individualista o de petites agrupacions d’homes
 prospera i floreix a tot arreu de Mallorca traduint-se en un major benestar
 material, en una riquesa positiva que se resol en millores i empreses de tota 
 casta. Es un fet manifest i clar que lo que en diven el progrés, considerant-lo
 únicament baix aquest aspecte, camina ràpidament entre nosaltres; però també
 es un fet que ningú pot negar que no correspon a tota aquesta elevació material,
 una elevació espiritual essencialment mallorquina quan a tot arreu de Mallorca
 hi floreixen solitàriament un gran nombre d’esperits selectes qui podrien donar
 les normes a les multituds i fer-les caminar per aqueixa via marevellosa de la
 nostra essència, una mica obstaculisada avui.
 Arreplegats tots aquests calius solitaris podria encendrer-se un gran foc que
 prengués per tot arreu.
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 Cadescun d’ells, que duen dins el seu cor como lo més viu i sant un ver amor a
 Mallorca, tendria a cada moment la calor, l’entusiasme i l’ajuda de tots els
 altres.  I la feina seria fecunda.  
 Per això feia i fa falta a Mallorca una entitat que, allunyada de tota
 concupiscència política tal com avui se practica, se establesca per aunar primer
 tots els esforços individuals i extendre per tot arreu una neta i vera cultura
 mallorquina.
 Pocs o molts, quedarà de fet constituïda desde aquest primer moment, i estarà
 uberta a tot-hom vengui d’on vengui, perque en el llindar del portal de la nostra
 casa sols se farà una pregunta: “Estimes Mallorca”? I a tots aquells qui
 responguin afirmativament, els obrirem els braços i les donarem en mutua
 correspondència, el nostre cor.
 L’ Associació per la cultura de Mallorca tendrà, doncs, per objecte unificar en lo
 possible tots els esforços espirituals individuals, i organitzar a Ciutat i per tots
 els pobles actes culturals de tota mena.

                           
Aquest fou l’esperit amb el que, en tot moment, va viure Bartomeu 

Darder.



LA SEVA OBRA
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LA GEOLOGIA DE LES SERRES
DE LLEVANT I DEL PLA
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De l’interès de Bartomeu Darder per les ciències naturals i en espe-
cial per la geologia tenim constància des de ben jove, encara estu-
diant a l’escola i desprès a l’institut, amb els seus cosins, va muntar 

un petit museu de ciències naturals, la qual cosa incloïa anar emplenant 
un quadern en el qual, entre d’altres coses, feien llistes de minerals amb 
el seu sistema cristal·lí, color, hàbit, etc. (aquests quaderns avui encara es 
conserven).

Com sempre, a part d’una bona predisposició, en aquesta vida hi ha 
d’haver un poc de sort, i aquesta li vengué a Darder de la mà del jove Paul 
Fallot (1889-1961). Ambdós coincidiren, a l’època del Darder estudiant 
d’institut, al laboratori de Portopí, el 1910, on es trobava Bartomeu junta-
ment amb el seu cosí Emili i on Fallot va aterrar amb la intenció de fer la 
tesi doctoral sobre les Balears. El bon enteniment entre ells i les sortides de 
camp que ràpidament feren, permeteren Darder entrar en contacte amb 
les teories més innovadores, especialment les referents a la geologia estruc-
tural, la qual cosa va fer que iniciés la seva carrera en ciències naturals amb 
una base ampla de com s’havia de fer la feina de camp i, sobretot, amb un 
bon bagatge de coneixements bàsics.

L’ambiciós objectiu de Fallot d’estudiar les Balears, de seguida es va veu-
re eclipsat per la magnitud de la dificultat de la geologia mallorquina, la 
qual cosa el portaria a limitar el tema de la seva tesis doctoral a la Serra de 
Tramuntana i de retop a que, més endavant, Bartomeu Darder es centrés 
en estudiar les Serres de Llevant.

El bagatge acumulat per Darder que, sens dubte, podríem conside-
rar inicial, juntament amb el mestratge a Madrid del Professor Eduardo 
Hernández Pacheco, li va permetre que, ja a la universitat, on en aquells 
moments compaginava la carrera de veterinària amb la de ciències naturals 
i trobant-se encara als primers cursos, iniciés la seva ampla tasca, produc-
tiva en publicacions de caire geològic. A proposta del mateix Hernández 
Pacheco va ser alumne becari de la Junta de Ampliación de Estudios, la qual 
cosa li permeté fer les seves primeres publicacions. Fins a quatre treballs 
d’una gran qualitat va publicar abans d’acabar la llicenciatura en Ciències 
naturals a la Universidad Central. 

LA GEOLOGIA DE LES SERRES
DE LLEVANT I DEL PLA
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La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas havia enco-
manat a Hernández Pacheco la realització del curs Investigaciones geológicas 
en España i aquest li encarregà a Darder, com a tasques del curs, les refe-
rents a la geologia balear.

Malgrat que la seva primera publicació està datada el 1912, es tracta d’una 
petita ressenya d’un treball de P. Fallot al Boletín de la Real Sociedad Española 
de Història Natural, el primer treball propi geològic, amb les seves aportaci-
ons, veu la llum el 1913. Es tracta d’un treball curt sobre els fenòmens de 
corriment a la zona de Felanitx, en el qual mostra com un mantell juràssic 
molt milonititzat descansa sobre una sèrie formada per dipòsits del Juràssic, 
Neocomià i Miocè i que és considerada autòctona amb un moviment de 
traslació procedent del NNE i edat posterior a l’Eocè (DARDER, 1913). 

L’inici de la que serà una prolífica obra sobre la geologia de la zona 
oriental de Mallorca comença, sens dubte, amb la influència de Fallot, qui 
l’introdueix en l’aplicació de les noves tendències europees en geologia 
estructural, desenvolupades a l’estudi dels Alps (ARGAND, 1916) i que, en 
aquest moment, provoquen fortes discussions i controvèrsies arreu, com 
pot ser, per exemple, el cas dels Pirineus, entre el geòleg alemany Hans 
Stille (1876-1966) i el geòleg suís Émile Argand (1879-1940), entre autoc-
tonistes i al·loctonistes (SANTANACH, 2008).

El mateix any Darder va publicar una nota preliminar sobre el Triàsic de 
Mallorca (DARDER, 1913), que conté la descripció de les fàcies de guixos 
i argiles del Keuper com de tipus lacustre, en contra de l’origen eruptiu 
indicat per altres autors més antics com LA MARMORA, 1846; BOUVY, 
1867 o HERMITE, 1888; i que més tard reprendria amb un treball més 
extens (DARDER, 1914), on demostraria la presència de corriments a la 
part central i oriental de la Serra de Tramuntana, evidenciant una clara 
diferencia amb els presents a Serres de Llevant i en el qual hi figura un 
mapa geològic simplificat de tota la serra. Com a curiositat dir que, per 
a la realització de la feina de camp d’aquet treball, va anar quasi sempre 
acompanyat pel seu cosí Emili Darder, el qual va recollir una gran quantitat 
de fòssils que van anar a parar a la col·lecció paleontològica que ambdós 
van formar. D’aquest treball sobre el Triàsic destaca un quadre comparatiu 
de l’estratigrafia del Trias de Mallorca amb el d’altres parts del Mediterrani 
occidental i Alps i, sobretot, com ja hem comentat, el mapa geològic de la 
Serra de Tramuntana a escala 1:130.000.

Abans d’aquest treball però, Darder va publicar un altre (DARDER, 
1914), sobre els guixos metamòrfics de Mallorca que, com ell mateix 
diu, va ser escrit el 1913, moment en que encara considerava la serra de 
Tramuntana com autòctona. Diferencia els guixos del Triàsic (lacustres se-
gons ell) dels guixos del juràssic presents a la Serra de na Burguesa, deguts 
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a accions considerades com a fumarolianes (primer punt de discussió amb 
en Fallot), i també dels guixos del Gault. Aquest treball va ser publicat al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales al qual pertanyia també el seu mestre 
Hernández Pacheco.

Desprès de tres breus notes bibliogràfiques publicades al Boletín de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural, sobre treballs de P. Fallot, Charles 
Jacob (1878-1962) i A. Würm, Darder publica un treball molt complet sobre 
l’estratigrafia de les Serres de Llevant, centrat essencialment a la zona de 
Felanitx (DARDER, 1915). El treball, encara que porta l’específic títol de 

Comparativa de dos talls geològics efectuats per  Bartomeu Darder durant la seva primera etapa en 
un tall de la Serra de Tramuntana (DARDER, 1914) i en la darrera en un tall de Serres de Llevant 
(DARDER, 1933) on s’hi pot apreciar una clara evolució en el coneixement geològic reflectit en l’estil 
de les seccions.
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“La estratigrafía de la Sierra de Levante de Mallorca” té dues parts ben diferen-
ciades: a la primera fa referència a l’estratigrafia i és especialment impor-
tant perquè fins a la data pràcticament no hi ha cap dada de l’estratigrafia 
de detall localitzada a Serres de Llevant, deixant de banda algunes anotaci-
ons, no sempre encertades de LA MARMORA (1846), BOUVY (1867) o el 
mateix HERMITE (1888); la segona part fa referència a la geomorfologia 
i tectònica, a la qual hi descriu una sèrie de mantells de corriment, els su-
periors dels quals els considera un contracorriment, entenent com a tal un 
concepte similar a un gran plec de retorn, idea que més endavant abando-
naria i que ara coneixem com a retroencavalcament.

Desprès d’una aturada d’un parell d’anys, suposem que com a con-
seqüència de la preparació d’oposicions a Inspector Provincial de Higiene y 
Sanidad Pecuaria i posterior exercici, publica de bell nou una nota, amb la 
intenció d’explicar les modernes teories tectòniques del moment, els man-
tells de corriment a zones rígides sense formació prèvia de plegaments, 
aplicada al cas de Mallorca (DARDER, 1918). Segons el mateix Darder, 
aquest seria el darrer article amb senyals del seu autodidactisme, ja que 
l’any següent (1919) passaria un grapat de mesos a l’estranger on, segons 
ell, els ensenyaments dels grans mestres el curaren d’aquesta malaltia.

Amb Joan Carandell (qui, com ell, seguí els mateixos passos a la lli-
cenciatura i posteriorment en la preparació de les oposicions a càtedra) 
va publicar un dels pocs treballs cofirmats (deixant de banda alguns que, 
posteriorment, signarà amb Paul Fallot), sobre l’origen de les muntanyes, 
de caràcter marcadament teòric i que queda emmarcat dins la teoria glo-
bal del moment dels geosinclinals. Dins la seva línia argumental, a partir 
de les idees d’Émile Bertrand (1872-1929), demostraven que l’estirament 
d’algun flanc d’un plec podia donar lloc a la seva ruptura, lliscant d’aques-
ta manera sobre l’altre, formant així el denominat corriment. Per Darder, 
aquest no seria el cas de Mallorca, on la presència de plecs (si exceptuem el 
cas de la zona de Pollença – Formentor) seria anecdòtica i, on la superposi-
ció de diversos mantells implicaria un altre procés de formació. Darder va 
realitzar diverses experiències per comprovar les seves teories, comprimint 
una sèrie alternant de capes rígides separades per capes més plàstiques per 
tal d’observar l’estructura resultant.

Havent obtingut la càtedra de Tarragona al 1920 i, per tant, traslladada 
la seva residència a terres del principat, dedica part dels seus estius a fer 
feines de camp per Mallorca, de la qual cosa resultaran noves publicacions 
que anirà alternant, a partir d’ara, amb publicacions de caràcter docent 
(de les que ens ocuparem més endavant) i, sobretot, de materials de di-
vulgació, a la vegada que bona part del seu temps el dedicarà a impartir 
conferències.
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Així, l’any 1921 torna a publicar una nota al Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural (DARDER, 1921), específica sobre la tectònica 
de la regió d’Artà, estenent així el seu coneixement de Serres de Llevant 
cap el NE. A part de les dades estratigràfiques, entre les quals indica la pre-
sència de camps de dunes (marès) quaternàries a una cota de +160 m, es 
centra en l’estructura que considera constituïda per fins a nou escates tec-
tòniques, endemés també demostra la presència de plecs i altres mantells i 
diu, per primera vegada, que l’edat d’aquests emplaçaments és anterior al 
Vindobonià (Miocè superior).

El 1923 publica el seu primer article internacional (DARDER, 1923), als 
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris, i el primer sobre la geologia 
de la zona del Pla de Mallorca. Aquest treball té l’interès de la resolució de 
diversos problemes estratigràfics, en situar correctament algunes unitats 
que fins llavors havien estat difícils de determinar. L’any següent publica-
ria, també a l’Académie des Sciences, l’article que ell mateix considerà més im-
portant (DARDER, 1924), i en el qual clarifica l’edat de l’orogenia alpina a 
Mallorca i on, a la vegada, diferenciava clarament les edats dels dipòsits mi-
ocènics de la Serra (Miocè mig) del de les Marines (Miocè superior). Per a 
aquests treballs va contar amb la determinació dels fòssils i l’assessorament 
dels paleontòlegs francesos Louis Doncieux (1874-1960), Charles Depéret 
(1854-1929) i del mateix Paul Fallot.

L’any 1925 torna a fer estades a l’estranger i, entre d’altres, publica di-
verses notes, moltes d’elles de divulgació, algunes de les quals ja havien 
estat preparades amb anterioritat, com per exemple la que tracta sobre 
la milonitització de les roques de Mallorca (DARDER, 1925), deguda al 
fregament dels mantells (així explica les “dolomies triàsiques” de Serres de 
Llevant). En aquest moment comença, també, a implicar-se amb la proble-
màtica de la hidrogeologia i es posiciona, per primera vegada, partidari de 
l’ús de la vergella de saurí com a complement de la recerca de les aigües 
subterrànies.

El mateix any, publicarà en francès al Bulletin de la Societè Géologique de 
France (DARDER, 1925) un extens treball amb nombrosos talls geològics i 
en el qual publica un primer mapa geològic sintètic de totes les Serres de 
Llevant. A part d’una sèrie de dades sobre l’estratigrafia, el pes del treball 
es relaciona amb l’estructura, indicant que es tracta d’un apilament de fins 
a cinc mantells, i s’atreveix a donar dues direccions diferents per a les for-
ces de compressió, una oligocena procedent del SW i una postburdigaliana 
procedent del SE.

El primer treball que podem considerar de geologia aplicada el publica 
aquest mateix any (DARDER, 1925), en relació amb uns esllavissaments 
de terres ocorreguts desprès d’un període d’intenses pluges que va tenir 
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lloc el desembre de l’any anterior i del qual ja havia fet una ressenya a una 
publicació periòdica mallorquina.

També publica, el mateix any, dos treballs sobre el Pla de Mallorca; un 
de més de 80 pàgines sobre la zona de Sineu i el Puig de Sant Onofre 
(DARDER, 1925), en el que s’adjunten unes notes paleontològiques de 
Déperet i de Fallot, que és l’ampliació del publicat anteriorment a l’Aca-
démie des Sciences de Paris; i un en col·laboració (FALLOT-DARDER, 1925), 
que abraça la zona de Montuïri i Randa i que va en la mateixa línia que els 
treballs anteriors.

L’any 1926 representa el reconeixement internacional de la recerca 
geològica de Darder amb la seva col·laboració en l’organització del XIV 
Congrés Geològic Internacional amb la publicació i guiatge de l’excursió 
C-5 a l’illa de Mallorca, juntament amb Fallot. A aquesta fita de la seva 
vida li dediquem un capítol a part en aquesta monografia, degut al fort 
ressò mediàtic que va tenir i en haver comptat amb la presència dels més 
famosos geòlegs estructurals, interessats en la geodinàmica de la regió me-
diterrània.

Passada l’empenta del Congrés, Darder és dedica en cos i ànima a les 
aigües subterrànies, publicant tota una sèrie d’articles dins dels quals se-
guirà fent aportacions sobre l’estructura i l’estratigrafia (DARDER, 1926, 
1927), i especialment sobre la qüestió dels saurins, tema al qual també li 
dediquem un capítol a part, en la present memòria.

Les seves aportacions estrictament geològiques, o de geologia regional 
de Mallorca, ja seran, a partir d’ara més escadusseres, deixant de banda 
els articles de divulgació i alguns altres articles publicats a la revista Ciència 

Detall de la figura en la que s’observa la disposició d’un jaciment de petroli en el treball de Darder 
publicat a La Nostra Terra sobre la possible presència de petroli a Mallorca (DARDER, 1928).
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i, també, els articles de síntesi publicats a la Géologie de la Méditerranée 
Occidentale (DARDER, 1929). La major part dels treballs geològics se cen-
traran, a partir d’ara, a Catalunya i al sud del País Valencià.

D’aquests estudis, que vindran en part afavorits o condicionats pels seus 
informes professionals dins del camp de la hidrogeologia, en destaca el que 
fa referència a l’estructura de les valls de Montesa i Enguera a València 
(DARDER, 1929). També, amb motiu de l’estudi del projecte d’abastiment 
d’aigües potables a la ciutat de Sabadell, publicarà una extensa memòria 
amb l’estudi geològic de la comarca (DARDER, 1931), o també, les observa-
cions geològiques de la Romana a Alacant (DARDER, 1933) que li compor-
taràn una agra controvèrsia amb Daniel Jiménez de Cisneros (1863-1941).

El Instituto Geológico y Minero de España li va patrocinar, durant els anys 
1931 i 1932, bona part dels estudis a la zona del llevant peninsular, treballs 
que acabarien sent el tema de la seva tesi doctoral, publicada pel mateix 
Instituto, gràcies a l’empenta d’alguns col·legues, un cop ja traspassat el seu 
autor (DARDER, 1945). El treball presenta, desprès d’una síntesi sobre la 
història del coneixement geològic de l’àrea, un estudi estratigràfic molt de-
tallat. Als capítols referents a l’estructura, descriu la interpretació tectònica 
dels diferents massissos estudiats i conclou amb una síntesi tectònica en la 
qual precisa l’edat dels principals moviments compressius. Inclou un mapa 
geològic a escala 1:150.000 de la zona estudiada, endemés de nombrosos 
talls i esquemes.

Bartomeu Darder però, al llarg de la seva vida, va tractar també, encara 
que de forma puntual, alguns altres aspectes més marginals, si és que l’ús 
d’aquesta terminologia es pot considerar correcte, referents a la geologia i 
geografia física. Entre ells en destaca, per exemple, el curt article publicat 
a la revista Ibérica, sobre “Algunos fenómenos cársicos en la isla de Mallorca”, el 
qual, malgrat la seva reduïda extensió, aporta una gran informació d’arreu 
de Mallorca. Indica per primera vegada la presència de dolines a la Serra de 
Tramuntana, especialment a la zona de Formentor i considera antigues con-
ques tancades (poljes) les valls d’Albarca i Almalutx, així com la part alta de la 
serra d’Alfàbia i descriu dolines degudes a l’enfonsament de cavitats a la ma-
rina de Llevant. Les causes geològiques de la bellesa de Mallorca, el paper 
de la geologia en l’emplaçament dels cementiris o la possible existència de 
petrolis a Mallorca entre d’altres, són exemples d’aquest tipus de treballs. 

Tal com en titulat aquest capítol, la principal aportació de Darder va 
ser la de posar les bases dels coneixement geològic de la zona central i 
del llevant de Mallorca, malgrat que, com ja ha quedat ben palès, a la seva 
vida no se centrés exclusivament a Serres de Llevant o Pla, sinó que també 
estudiés altres aspectes geològics de la resta de l’illa de Mallorca, i més 
endavant extengués a Catalunya i ja al final de la seva vida, al sud del País 
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Valencià. Curiosament no va publicar cap article referent a les illes menors. 
Dins d’aquest context mereix un punt i a part la publicació, per part de 
la Diputación Provincial de Baleares, del mapa geològic, en dos fulls a escala 
1:50.000, de les Serres de Llevant de l’illa de Mallorca (que podeu trobar 
reproduït en aquesta memòria) que venia a complementar el realitzat per 
Paul Fallot a la Serra de Tramuntana, configurant així, entre els dos, una 
completa visió geològica de l’illa, i que podem ressaltar com a corol·lari 
dels seus treballs a Mallorca durant més de 15 anys. 

Cal comentar també, de forma breu, la implicació i les relacions inter-
nacionals de Darder amb les seves publicacions. A part de la llengua caste-
llana i la catalana (utilitzada majoritàriament a les publicacions de divul-
gació), va utilitzar molt la lingua franca científica del moment com era el 
francès, no tan sols publicant a revistes científiques franceses, sinó també, 
en alguns casos, adjuntant resums en francès dels principals treballs. Les 
relacions internacionals de Bartomeu Darder van ser força evidents al llarg 
de la seva carrera. Deixant de banda l’interès que van despertar els seus 
estudis sobre la vergella dels saurins i que comentarem més endavant en 
un altre capítol, inclús alguns dels seus articles, més de divulgació, com 
alguns dels publicats a la revista Ciència, van ser reproduïts també a revistes 
estrangeres.

A continuació es reprodueixen, en edició facsímil, alguns dels treballs 
de Bartomeu Darder sobre Mallorca, que serveixen clarament com un bon 
exemple de les aportacions que va fer al coneixement geològic de l’illa i en 
els quals destaquem el mapa geològic de Serres de Llevant, publicat en dos 
fulls a part, desplegables i que estan incorporats dins la solapa, al final del 
llibre. Les referències de les reproduccions són:

DARDER, B. 1913 – Los fenómenos de corrimiento en Felanitx (Mallorca). 
Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Serie Geológica, 6: 1-9. + 4 
láminas. Madrid.

DARDER, B. 1918 – Nota sobre la formación de cordilleras por corrimi-
entos. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 18: 341-347. 
Madrid.

FALLOT, P. i DARDER, B. 1925 – Observaciones geológicas en la región 
central de la isla de Mallorca. Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, 25: 488-498. Madrid.

DARDER, B. 1925 – Los deslizamientos de tierras en Fornalutx (Isla de 
Mallorca). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 25: 142-
146. + 2 láminas. Madrid.

DARDER, B. 1925 – La tectonique de la région orientale de l’île de Majorque. 
Bulletin de la Société géologique de France, IV sér., 25: 245-278. Paris.
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Los fenómenos de corrimiento en Felanitx (Mallorca)

Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
Serie Geológica, 6: 1-9. + 4 láminas. Madrid.
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 Nota sobre la formación de cordilleras por corrimientos

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 18: 341-347. Madrid.





[73]



[74]



[75]



[76]



[77]



[78]



[79]





[81]

Observaciones geológicas
en la región central de la isla de Mallorca

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 25: 488-498. Madrid.
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Los deslizamientos de tierras
en Fornalutx (Isla de Mallorca)

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 25: 142-146. + 2 láminas. 
Madrid.



[96]



[97]



[98]



[99]



[100]



[101]

La téctonique
de la région orientale de l’île de Majorque

Bulletin de la Societé géologique de France, IV sér., 25: 245-278. Paris. 
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EL XIV CONGRÉS INTERNACIONAL
DE GEOLOGIA





[143]

El XIV Congrés Internacional de 
Geologia que es va celebrar 
al mes de maig de 1926 a 

Madrid, a part d’un gran interès per 
a la geologia de l’estat espanyol, re-
presentà per a les Balears, l’obertu-
ra de la geologia insular al món de 
la recerca internacional, constituint 
aquesta, una fita ben clara i no dis-
cutida. El Congrés va comprendre 
entre d’altres, una excursió a l’illa 
de Mallorca, la preparació de la 
qual fou encarregada a Bartomeu 
Darder i Paul Fallot, sota la direcció 
tècnica i preparació, més aviat dis-
tant, de l’enginyer de mines Manuel 
de Cincúnegui (qui acabaria sent 
un gran amic d’en Darder i amb 
qui mantindria una activa corres-
pondència al llarg de la seva vida). 
L’itinerari de l’excursió, amb la seva 
guia corresponent foren publicades 
el 1926 en versió castellana i fran-
cesa, la lingua franca del moment 
(DARDER i FALLOT, 1926).

Com és costum, l’aura sempre atractiva de la insularitat va captar nom-
brosos i destacats congressistes i fou la primera pedra de la difusió inter-
nacional  de l’obra dels primers treballs moderns sobre Mallorca. Així la 
realització del Congrés i sobretot de l’excursió a Mallorca donaria pas, no 
solament a l’obertura internacional sinó també, a la realització de tota una 
sèrie de treballs que intentarien relacionar les Illes Balears amb la resta de 
la Mediterrània occidental. El mateix Darder (DARDER, 1946), en la seva 
obra pòstuma, en fa un bon recull. 

EL XIV CONGRÉS INTERNACIONAL
DE GEOLOGIA

Portada de la guia de l’excursió C-5 Illa de 
Mallorca del XIV Congrés Internacional de 
Geologia.
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La realització i, especialment la preparació prèvia del congrés però, no 
va ser cosa fàcil i té la seva història. L’any 1910 a l’assemblea d’Hèlsinki 
es va expressar per primera vegada la voluntat de realitzar un congrés in-
ternacional de geologia per part de l’estat espanyol, però no va ser fins a 
l’assemblea següent, duta a terme l’any 1913, al Canadà, que la delegació 
espanyola va presentar una proposta formal. La gran guerra europea ho 
aturà tot, de manera que no fou fins, un cop finalitzada aquesta, que a la 
reunió de Brussel·les l’any 1922, el director aleshores de l’Instituto Geológico 
de España (IGE ) (1849-) César Rubio (1858-1931), va confirmar la invitació 
per a la primavera del 1925. Però l’organització del congrés va representar 
una feina feixuga per al país malgrat la implicació de molta gent, no tan 
sols per l’organització sinó també per la confecció de les guies de camp 
(BATALLER, 1926; AYALA et al., 2005), per la qual cosa s’hagué d’ajornar 
fins al maig de l’any següent. 

El Rei Alfons XIII fou l’encarregat d’inaugurar el Congrés, la qual cosa 
indica la seriositat amb que els governants varen encarar el desafiament. El 
nombre d’inscrits superà el d’anteriors congressos i bona part dels medis 
de comunicació el presentaren com un gran èxit. Cal destacar també, que 
el mateix Paul Fallot el va alabar en escrits posteriors, tot indicant que havia 
estat un gran èxit i que s’havia de felicitar a tots els que hi van contribuir.

En el congrés es definiren 11 sessions, corresponents a diferents temà-
tiques (Reserves mundials de fosfats i pirites, Geologia de la Mediterrània, Fauna 
càmbrica i silúrica, Geologia d’Àfrica i relacions amb la d’Europa, Vertebrats terci-
aris, Plegament hercinià, Foraminífers terciaris, Teories metal·logenètiques moder-
nes, Vulcanisme, Estudis geofísics i Vària) en les quals es presentaren un total 
de 150 comunicacions que foren llegides a la seu de l’Instituto Geológico de 
España, un edifici construït per a l’ocasió, entre els dies 23 i 31 de maig. 
Amb la presència de 722 assistents (el més elevat de tots els congressos re-
alitzats fins aleshores), va representar, com ja hem remarcat anteriorment, 
un gran èxit. Una part important del mateix correspongué a la realització 
de les 16 excursions arreu de la geologia peninsular, Canàries i les Balears. 
Les dutes a terme com a precongrés a partir del 5 de maig, es centraren 
al sud de la península i Canàries (A-1 Gibraltar, A-2 Cap de Gata i serra de 
Ronda, A-3 Jaciments metal·lífers de Linares i Huelva, A-4 Tectònica de la vall del 
Guadalquivir, A-5 Serralades Bètiques, A-6 Terciari de Burgos i A-7 Vulcanisme 
de les Illes Canàries), les realitzades com a intracongrés, ho foren per la 
part central peninsular (B-1 Mines d’Almadén, B-2 Serra de Guadarrama i B-3 
Terciari continental d’Aranjuez), i com a postcongrés (un cop acabades les 
sessions) ho foren les localitzades al nord i nord-est peninsular i les Balears 
(C-1 Conca carbonífera asturiana, C-2 Jaciments de ferro de Bilbao, C-3 Conca 
potàssica catalana i el Pirineu central, C-4 Catalunya, conca potàssica, Cretaci de 
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Berga i regió volcànica d’Olot, i C-5 Illa de Mallorca). 
Al català Marià Faura i Sans (1883-1941) vocal organitzador del Congrés, 

se li encarregà la planificació de les activitats per desenvolupar al NE pe-
ninsular. A començaments de març del 1923 el programa d’excursions ja 
estava perfilat, es farien dues excursions per Catalunya i una tercera expe-
dició a l’illa de Mallorca de la qual s’encarregaria Bartomeu Darder amb 
la col·laboració de Paul Fallot. Aquesta col·laboració destaca especialment 
dins del context geològic de l’estat pel fet que, malgrat la presència abun-
dant de geòlegs estrangers que treballaven en aquells moments en temes 
de la península ibèrica, no hi ha pràcticament cap col·laboració en forma 
de publicació conjunta de geòlegs estrangers amb geòlegs espanyols, ex-
cepte la que feren Fallot i Darder sobre Mallorca.

A part de la redacció de l’excursió C-5, Bartomeu Darder, en aquell mo-
ment ja a l’Institut de Tarragona, hi participà de forma activa en l’organit-
zació, encara que no formà part de la Junta organitzadora. En primer lloc 
adherint-se, com a institució, el seu institut de Tarragona, del qual en fou 
el representant i desprès com a secretari de mesa de dues sessions científi-
ques. Una, la realitzada el dia 28, amb la Geologia de la Mediterrània com a 
temàtica, i la segona el dia següent, 29 de maig, centrada en les comunica-
cions ajornades, de la que fou president de sessió Marià Faura i Sans.

Del Congrés en sortí especialment reforçat el que avui és l’Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) amb la construcció de l’edifici que en-
cara avui ocupa. Més tard s’encarregaria del procés per a la realització del 
nou mapa geològic d’Espanya. Sens dubte, es pot considerar que a l’Estat 
espanyol hi ha un abans i un desprès del congrés en el coneixement geo-
lògic. El Congrés va ser un reclam per a molts geòlegs estrangers cap a la 
geologia peninsular, fet que, a la llarga, donaria un bon coneixement de 
la mateixa. Segons Lluís Solé i Sabarís (SOLÉ i SABARÍS, 1956) el con-
grés cridà l’atenció dels tectònics europeus per l’interès en els arcs alpins 
d’acord amb les noves idees del moment d’Émile Argand (1879-1940). 
Amb el geòleg suís Rudolf  Staub (1890-1961) com a capdavanter, hi hau-
ria una multitud d’estudis, especialment els aportats per l’escola alemanya 
d’Stille. El mateix Darder es veurà influenciat pels nous corrents i arribarà 
a publicar aquestes idees en algun dels seus treballs (DARDER, 1928).

L’excursió C-5 Mallorca
Darder preparà la sortida de camp durant l’any 1923, per a la qual es 

traslladà a Mallorca en dues campanyes des de Tarragona, utilitzant un 
pressupost de 1367,10 pts. en la primera i fent una proposta de 2.300 pts. 
per a la segona, per fer a l’estiu. Com a curiositat podem remarcar que 
el preu del viatge d’anada i tornada des de Barcelona amb el vapor era 
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de 105,00 pts. i que el preu diari per les dietes i el material era de 70 pts.
També un altre pressupost d’un viatge a Barcelona o Madrid per tal de clas-
sificar els fòssils, o el de l’elaboració d’un sondatge per tal de comprovar 
un “corrimiento”  era de 500 pts. 

Durant el mes de Març de l’any de realització del congrés, les proves de 
les guies de camp ja estaven corregides, bona part del text l’havia redactat 
Darder i la major part del quadres de les figures foren realitzats per Fallot. 
Durant el mes d’Abril van fer una excursió final, preparatòria de la del 
Congrés, amb Cincúnegui, un ajudant facultatiu seu i un geòleg alemany, 
el professor Seidlitz de Jena que no podia assistir a la oficial del Congrés i 
estava molt interessat en la tectònica de Mallorca.

Un cop acabada la guia de l’excursió C-5, Illa de Mallorca, va ser publi-
cada per l’Instituto Geológico de España. En un llibret enquadernat en tapes 
dures de color blanc, amb el mateix format que totes les altres guies edi-
tades amb motiu del congrés, (que es van fer en dues versions diferents, 
castellà i francès) i de dimensions 20 per 13,5 cm, per tal de fer-ho més 
manejable durant la realització dels itineraris, consta de 125 pàgines la ver-
sió castellana i 113 pàgines la versió francesa, amb diverses figures, gravats 
i mapes. El llibre es divideix en tres capítols. Al primer es fa una introduc-
ció de la situació i estructura de l’arxipèlag, dins el que s’inclou Mallorca 
i es passa revista a l’estratigrafia. Al segon capítol es descriuen, de forma 

Detall de una carta de Darder a Cincúnegui amb un pressupost per a l’elaboració de la guia de l’excur-
sió C-5 a l’illa de Mallorca.
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general, les característiques geològiques de les zones que visitaran els con-
gressistes (Serres de Llevant sota la direcció de Darder, Regió Central per 
Darder i Fallot, i Serra de Tramuntana, per Fallot) i al tercer capítol es 
detalla l’itinerari a seguir pels congressites. El volum inclou diversos des-
plegables amb talls geològics i esquemes per a l’observació directa al camp 
i el primer esquema estructural de l’illa de Mallorca a escala 1:200.000, que 
reuneix les dades d’ambdós autors.

A l’itinerari mallorquí s’hi apuntaren una quarantena de congressistes, 
encara que la seva presència no ha estat possible de comprovar en tots els 
casos ja que no coincideixen les dades de les inscripcions comentades en 
la correspondència entre Cincúnegui i Darder amb les de les imatges que 
han estat publicades.

Així, segons la carta datada el 18 abril 1926, les inscripcions foren les 
següents (el símbol d’asterisc [*] indica que surten a les fotografies): 

Miss Mary S. Johnston, del F.G.S., F.R.G.B., F.Z.S. d’Anglaterra [*]; H. 
Walter Schriel (1892-1959) del Dr. Phil, Steatlicher Geol. A.d. Preussischen 
Geologischen Landesantlat, d’Alemanya; Mr. Everend Lester Bruce (?-
1949), Prof. of Mineralogy Quenis University de Canadà; Miss Mary Violette 
Bruce de Canadà; Narciso Puig de la Bellacasa, Prof. Geol. y Geog. Física 
de la Escuela de Caminos d’Espanya [*]; Joaquin G. Bellido, Lic. Ciencias. 
Cartógrafo de la Armada, d’Espanya; Mr. Fred James Alcok, Dr.Ph Fellow 
Royal Socieety of Canada. Geologist Geological Survey de Canadà; M. Jean 
Jung, Prof. Geologie a l’École National Superieure du Pétrole. Strasbourg 
a França; Mme. Jean Jung de França; M. Ludwick Horwitz, Dr. Ciences 
Geo. Du Service Geol., de Polònia; Mr. A.P. Coleman (?-1939), M.A., Ph. 
D.L.D.Sc.D.R.F. del Canadà; Mlle. Marguerite Lefevre (1894-1967), Dr. 
Geograpie, assistente de Geog. A l’Universé de Louvain de Bèlgica [*]; 
Mlle. Stefanie Honic, Prof. gymnase, membre de Ste. Geol., de Polònia; 
H. Kurt Hucke, Dr. Phil. Studienrat, d’Alemanya; M. Jean C. Andersen, 
Ing. de Minas de Noruega [*]; Miss Edna Chadon, Geol. Studen. Quenie 
University del Canadà [*]; M.J.J. Pamekock van Rheden, D. Geologist to 
the Geological Survey of the Netherlands, Holanda; M. Paul F.J. Fourmarier 
(1877-1970), Prof. Université de Liege. Membre Acad. Belgique, Bèlgica 
[*]; M. Bohdan Swidriski (1892-1943), Docteur, de Polònia; M. E. 
Rodolphe Faribault (1860-?), A. Sc.F.R.Sg.Geologue, del Canadà; Juan 
Manuel Mazarrasa Ingeniero de Minas d’Espanya; M. Walter Benouille, Dr. 
Sciences, de Bèlgica; M. Stanislaw Leucenovicz, Prof. Uniersité Varsovia, 
de Polònia; Mme. Julia Gardner (1882-1960), Dr. Geological Survey dels 
Estats Units [*]; M. Pierre J.H. Lamarc, Preparateur au College de France, 
de França; Dr. Arthur Winkler Heermaden, Privadozen o.d. Universitat 
Wien, d’Àustria [*]; H. Salomon Calvi (1868-1941), Prof. Geolg. Palson.
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Part dels assistents a l’excursió del XIV Congrés Geològic Internacional a l’Illa de Mallorca.

Ins. Universitat, d’Alemanya; M. Henry K. Arctowski, Prof. Dr. Ins. Geofisiki 
Universitat, de Polònia; Mme. Arctowski de Polònia; H. Fritz Weg, d’Alema-
nya; H. Carld Gaebert d’Alemanya; Frau Heene Gaebert d’Alemanya; i el 
Delegat Oficial de Finlàndia.

De la observació de la fotografia del congrés podem indicar que també 
hi assistiren, endemés dels tres organitzadors, Bartomeu Darder, Paul Fallot 
i Manuel de Cincúnegui, el mallorquí Guillem Colom Casasnovas (1900-
1993), el gironí  Joan Carandell (1893-1937), el suís Émile Argand (1879-
1940), M. Bronwer de La Haya Holanda i el senyor de Vivar de Mèxic. A 
part d’aquests participants també hi assití Mr. J.P. Merrill dels Estats Units, 
segons consta en una ressenya, a un diari de l’època.

La conscienciosa excursió mallorquina va durar nou dies, el primer dels 
quals l’ocupà el trajecte en vaixell de vapor des de Barcelona, el mateix en 
el que van tornar els expedicionaris en acabar la passejada mallorquina.
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Per a la realització dels itineraris es va comptar amb diverses ajudes ma-
terials i crematístiques de tot tipus. Bona part dels trajectes es van fer en 
cotxes i en ferrocarril, tot demanant un poc més de rebaixa, a part de la 
d’anada i tornada, cosa que es va aconseguir gràcies a la gestió de Guillem 
Colom. També l’IGME, a través de Manuel de Cincúnegui, va aportar 
1000 pts. per al lloguer de cavalleries, peons, etc. per a la realització de 
les excursions. Les cavalleries, a raó de 20 pts. cada una van ser llogades al 
propietari de Ca’s Pentinador de Sóller per fer l’excursió per la zona de 
Tramuntana.

El contacte amb la geologia mallorquina va començar el primer dia 
d’itinerari entre Palma, rodalies de Sineu i Petra i es va fer nit a Felanitx 
(DARDER i CINCÚNEGUI, 1927). El dia següent, els congressistes visi-
taren el puig de Sant Salvador i Santueri i acabaren amb la visita a les co-
ves del Drac, al Port de Manacor. Prosseguí l’excursió amb la visita a les 
rodalies de Sant Llorenç, Capdepera, Canyamel i Artà. El cinquè dia es 
dedicà a recórrer la secció entre la zona d’Artà (des de s’Ermita) fins a 
Pollença, passant per Santa Margalida, Muro i les mines de lignits de Son 
Fe. El sisè dia es dedicà a la Serra de Tramuntana: Pollença, Castell del 
Rei, Cala Sant Vicenç i finalment Lluc. El següent dia, com sempre partint 
a les sis del matí, es visità Sóller on es baixà a peu des de Lluc; d’allà els 
congressistes anaren a Deià i feren nit a Valldemossa, desprès d’admirar 

Portada de la Géologie de la Méditerranée Occidentale editada per M. Marcet.
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l’estructura del puig Major. El vuitè dia va continuar pel sector meridio-
nal de la Serra, Valldemossa, Banyalbufar, Estellencs i Andratx. Finalment, 
el darrer dia, s’anà d’Andratx a Palma, passant per Camp de Mar, Santa 
Ponça i Portopí. Desprès de l’obligada visita al Castell de Bellver, tornaren 
per agafar el vapor que els retornaria a Barcelona. La nit abans però, la 
Diputación Provincial els hi va oferir un banquet d’acomiadament que sota 
la presidència del Diputat provincial, senyor Pelegrín G. de Moncada, es va 
realitzar al Mediterráneo Hotel i en el qual prengueren la paraula diversos 
congressistes per lloar la tasca feta, Manuel de Cincúnegui per brindar pel 
bon resultat de l’excursió i tan E. Argand com P. Fallot lloaren la cartogra-
fia de les Serres de Llevant feta per Darder.

Un dels resultats del Congrés i excursió fou l’empresa de publicar la 
Géologie des Pays Catalans dirigida i executada per Jaume Marcet i Riba 
(Barcelona, 1894-1963), geòleg que va estudiar a Ginebra les modernes tèc-
niques de petrologia amb L. Duparc, i que va ser membre de la Acadèmia 
de Ciències i Arts de Barcelona, director del Institut Municipal de Ciències 
Naturals, soci fundador de la Societat Catalana de Geografia i que va parti-
cipar activament en el Congrés Geològic. 

Iniciada la seva publicació l’any 1934, es tracta d’un recull d’articles apa-
reguts a diverses revistes científiques i reimpresos en cinc volums, el primer 
dels quals inclou un treball de B. Darder sobre Le relief et la tectonique de l’Ile 
de Mallorca, i l’excursió C-5 de la qual ja hem parlat. En el segon volum es 
presenten els estudis i observacions realitzats a la regió catalana durant el 
Congrés Geològic Internacional de l’any 1926. Aquest segon volum té cinc 
parts, la darrera de les quals correspon a les Illes Balears. Amb l’encapça-
lament de Géologie de la Méditerranée Occidentale (el títol general fou canviat 
per raons de censura governamental), a part de les aportacions de Darder 
(que inclou un esborrany del seu mapa geològic a escala 1:150.000 de 
Serres de Llevant) i les de Fallot, hi ha les de eminències del moment com 
Paul Fourmarier de la Université de Liège, Émile Argand de la Université 
de Neuchâtel, Hans Stille (1877-1966) de la Universität zu  Berlin o Joseph 
Steeffens Hollister de la University of  Passadena (Califòrnia). Es tracta 
d’un recull de síntesi dels coneixements de la geologia de les Balears amb 
l’intent de emmarcar-la dins l’estructura global de la Mediterrània occi-
dental. En aquest sentit són interessants les anàlisis paleogeogràfiques del 
sistema alpí que realitzà Rodolf Staub (1926) de la Universitat de Zurich, 
en comparació amb les proposades pel químic americà Hans E. Suess 
(1909-1993) i  el geòleg francès Henri  Termier (1897-1989).

A continuació, en edició facsímil es reprodueix la ressenya publicada 
a la revista Ciència, dins l’apartat de Societats científiques, Congressos i 
Conferències, de l’excursió geològica a l’illa de Mallorca del XIV Congrés 
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Geològic Internacional (Expedicions geològiques a les terres catalanes), 
on, a part de la descripció de l’itinerari, es comenten les apassionades dis-
cussions geològiques mantingudes entre Darder i el professor Argand, jun-
tament amb altres opinions dels participants. També reproduïm l’article 
publicat a la Géologie de la Mediterranée Occidentale, on Darder fa un resum 
del relleu i la tectònica de Mallorca i, on de forma ben simple, es descriuen 
les grans unitats geomorfològiques de l’illa. Les referències de les repro-
duccions són:

1927 – XIV Congrés Geològic Internacional (Expedicions geològiques a 
les terres catalanes). Expedició C-5. Mallorca. Drs. B. DARDER, M. De 
CINCÚNEGUI i la col·laboració de P. FALLOT. Societats científiques, 
Congressos i Conferències. Ciència, 19: 574-584.

DARDER, B. 1929 – Le relief et la tectonique de l’Ile de Majorque. Géologie 
de la Méditerranée occidentale, Vol. 1, Partie II, Num. 2: 93-99.
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1927 – XIV Congrés Geològic Internacional 
(Expedicions geològiques a les terres catalanes)

Expedició C-5. Mallorca. Drs. B. Darder, M. de Cincúnegui i la col·laboració de 
P. Fallot. Societats científiques, Congressos i Conferències. Ciència, 19: 574-584.
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Le relief et la tectonique de l’Ile de Majorque

Géologie de la Méditerranée occidentale, Vol. 1, Partie II, Num. 2: 93-99.
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ELS ESTUDIS HIDROGEOLÒGICS I
LA QÜESTIO DELS SAURINS
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Un dels capítols més importants de la vida científica, intel·lectual i 
a la vegada d’aplicació del coneixement de Bartomeu Darder és 
el referent a l’estudi i treball aplicat sobre les aigües subterràni-

es, la hidrogeologia. Aquest fet el va portar a crear una empresa (Oficina 
Técnico-Jurídica de Aguas – OTJA) i que sota la direcció del seu fill Josep, 
amb algunes modificacions ha perdurat fins als nostres dies.

Estant ja a Tarragona, un cop casat i catedràtic d’institut, devers l’any 
1923 va començar a interessar-se per l’aplicació pràctica de la geologia i, 
molt especialment, pel coneixement de les aigües subterrànies, interès 
que acabaria amb la publicació el 1932, per l’editorial Salvat, del llibre 
“Investigación de aguas subterráneas para usos agrícolas”. La realització de nom-
brosos informes geològics de detall (quasi 444 fins al moment de la seva 
mort l’any 1944 i perfectament conservats en la seva totalitat), amb la re-

ELS ESTUDIS HIDROGEOLÒGICS I
LA QÜESTIO DELS SAURINS

Notes de camp utilitzades en l’elaboració d’un dels informes hidrogeològics.
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cerca d’aigua amb finalitats pràctiques, per a l’abastiment de poblacions 
i reg, el va portar a acumular una gran informació de detall, primer de 
Mallorca, però, posteriorment, també de Catalunya i finalment va acabar 
estenent-se cap a altres zones de l’estat espanyol, especialment d’Extrema-
dura i del sud del País Valencià. Aquests informes el van ajudar a incremen-
tar el coneixement geològic d’aquestes àrees i, sobre les quals, acabaria 
fent la seva tesi doctoral.

És però, en aquesta etapa de la seva vida, en la que s’observa un dels 
aspectes que criden més l’atenció i que, a la llarga, li va reportar el màxim 
ressò mediàtic, a la vegada que un cert reconeixement a escala internacio-
nal. Es tracta del fenomen o qüestió dels saurins.

Segons la Gran Enciclopèdia Catalana un saurí és aquella persona que té 
o s’atribueix la capacitat de descobrir coses ocultes sota terra, especialment 
aigües subterrànies, valent-se d’una vareta o d’un pèndol. Aquesta capa-
citat enllaçaria amb el conjunt de fenòmens complexos que es manifes-
ten per una determinada sensibilitat de l’organisme humà a les radiacions 
emeses o absorbides pels objectes que té a prop, la qual cosa es coneix com 
radioestèsia. 

La vareta i/o el pèndol són els instruments que, utilitzats pel radioeste-
sista, detecten d’alguna manera les radiacions dels objectes, les quals pro-
voquen la torsió de la vareta o l’oscil·lació del pèndol. Hi ha moltes discus-
sions sobre la base científica de la radioestèsia, havent-hi moltes discrepàn-
cies teòriques entre els diferents científics que les han estudiades. Pensant 
en ocultisme també es parla de rabdomància, que seria el procediment per 
a detectar objectes ocults (entre ells l’aigua) mitjançant una vareta o un 
pèndol que hom duu a la mà.

La introducció de Bartomeu Darder en el fenomen del saurins no l’hem 
arribada a aclarir en la seva totalitat o, si més no, hi resten encara alguns 
punts obscurs. Com el seu propi fill esmenta (DARDER-SEGUÍ, 1998) tot 
comentant les paraules del seu pare en una publicació “La qüestió dels sau-
rins davant la Ciència”, reproduïda en edició facsímil en aquest mateix vo-
lum. Darder, d’entrada pensava que es tractava de suggestions i a vegades 
de superxeries.

A partir d’una conversa personal que vàrem mantenir amb Josep Darder 
Seguí, fill de Bartomeu Darder, la suposada conversió o, si més no, inte-
rès creixent sobre la temàtica dels saurins, s’inicià durant una conferèn-
cia impartida a Tarragona on, el germà Adrià, de l’orde dels Gabrielistes, 
que tenien la seu a Valls i que solien portar els alumnes a examinar-se a 
Tarragona, el va increpar tot dient-li que, malgrat que considerava molt 
seriosament tot el que havia exposat en les seves conferències i en els seus 
escrits sobre la hidrologia, des del punt de vista científic, trobava a faltar el 
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mateix raonament científic en la negació de la qüestió dels saurins, ja que 
no estava avalada per les dades experimentals. Com comenta Josep Darder, 
el seu pare va saber encaixar el retret i el raonament del germà Adrian i, 
a partir d’aquí, van començar tot un seguit d’experimentacions per part 
de Darder i del mateix germà, diguem-ne que seguint el mètode científic, 
i que van sorprendre en gran mesura Darder. Aquestes experimentacions 
desembocaren en tota una munió de fórmules i equacions matemàtiques 
que donaren lloc a diverses comunicacions i publicacions, moltes de les 
quals foren de caràcter internacional (DARDER, 1932).

Així, les idees de Darder respecte dels saurins i les denominades for-
ces ràbdiques van traspassar fronteres. En aquest sentit, el mateix Darder 
va presentar diverses comunicacions al IV Congrés Psychique International 
de París, l’any 1926, (vegeu bibliografia) en les quals insisteix a presentar 
la força ràbdica com una ciència, la rabdologia, amb la discussió de lleis 
empíriques, controls experimentals i deducció de lleis matemàtiques en 
la utilització del pèndol i la vergella dels saurins. Els contactes amb l’es-
tranger i l’intercanvi d’idees foren, en aquests moments, força intensos. 
Molts autors estrangers es fan ressò de les seves experiències, com és el 
cas del treball publicat pel geòleg italià Gaetano Rovereto (1870-1952), a 
la Ingegneria Rivista Tecnica (1922-1927) de Milà, l’any 1926, sobre les ex-

Dues fotografies en les qual s’observa Bartomeu Darder realitzant experimentacions amb el pèndol. El 
personatge de la dreta correspon probablement al germà Adrià.
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Carta en la que se li comunica a Darder la seva elecció com a membre honorari de la Societatea de Studii 
Psichiche si Metapshice de Romania.
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periències efectuades per Bartomeu Darder i comprovades per ell mateix 
(ROVERETO, 1926). També alguns dels seus treballs publicats a la revis-
ta Ibérica varen ser extractats i comentats pel doctor Osswald amb el títol 
Rutenversuche in Spanien, i publicats a Múnic, o també els extractes publicats 
a L’Italia Agricola (1920-1945), l’any 1931. Aquestes connexions el portaren 
a formar part de diverses associacions, ja sigui com a membre ras o en càr-
recs més importants. Destaca el nomenament com a membre honorari de 
la Societatea de Studii Psichiche si Metapshice de Romania, l’1 de gener de 1932 
o també el nomenament, el 26 de juny de 1932, com a membre del Comité 
d’Honneur de l’Association des Amis de la Radiesthésie de Lille, pionera a nivell 
de tot el món d’aquest tipus d’associacions. 

Darder es va prendre sempre molt seriosament el tema de la vareta, 
essent molt crític amb la gent que semblava que no s’ho prenien tan seri-
osament, especialment desprès de les crítiques rebudes quan va tornar del 
Congrés de París de l’any 1926. En aquest sentit es conserva una ampla cor-
respondència que tracta exclusivament d’aquest tema i, de la qual, cal co-
mentar la que va mantenir amb l’entomòleg Cándido Bolívar (1897-1976) 
de Madrid, on destaquen els comentaris sobre experimentacions amb la 
vergella “.. estos días he efectuado el experimento de conocer si dentro de cajas con 
plata tapada de arena y otras vacías, 
distinguá las unas de las otras y ha 
resultado 21 aciertos y cuatro errores, 
más un resultado dudoso.......”

En un altra carta, datada el 18 
de febrer de 1928, fent referència 
a les seves dades experimentals, 
li comenta a Bolívar, en resposta 
a l’escepticisme que poden re-
presentar els seus experiments i, 
on queda clar el parer de Darder 
sobre els saurins: “.... Quizás abuse 
de tu amistad al suplicarte te molestes 
en darme cuenta de ello (de comen-
taris sobre els seus experiments); 
desde luego tiene que ser con absoluta 
sinceridad, ten en cuenta que no me 
molesta en absoluto el escepticismo 
de nadie; puede causarme lástima el 
que haya alguno que me conozca tan 
poco que dude de mi buena fe, fuera 
de esto, ni siquiera el que me crea un 

Darder (a la dreta) en plena demostració de la utilitza-
ció de la vergella dels saurins.
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chiflado me molesta, ni me molestará contra quién así opine, pues desde el momento 
que durante muchos años yo he sido más escéptico que nadie, mal puede molestarme 
que otros lo sean aún.....” a la carta li demana de publicar un treball al Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, aquest treball però, si és que 
és va arribar a fer, mai no va ser publicat.

Darder, seguint amb la seva dinàmica divulgadora i docent, va fer mol-
tes conferències, cursets i articles de premsa, (vegeu el capítol de la seva 
bibliografia), divulgant les idees sobre les aigües subterrànies així com el 
paper del fenomen dels saurins. D’aquests destaquem, de tan complet com 
era, el curset que va impartir sobre Geologia i Rabdologia, durant els dies 
7, 14, 21 i 30 de març de 1932, al Centre de Lectura de Reus, en plena 
efervescència de les seves idees “ràbdiques”. En totes elles intentava exposar 
la dotzena d’idees fonamentals sobre les aigües subterrànies, per tal de 
desmentir alguns tòpics i/o llegendes urbanes que, encara avui en dia, són 
plenament vigents, remarcant el paper de la ciència (i dels geòlegs en el 
seu estudi) i que, en el cas especial de Mallorca, es poden resumir de la 
manera següent: 1) Les aigües subterrànies procedeixen de les aigües plogudes que 
en part han passat a dins de la terra, a través dels espais lagunars de les partícules 
terroses o per les encletxes de les roques; 2) és absolutament falsa la idea que les aigües 

Bartomeu Darder experimentant amb les forces ràbdiques.
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subterrànies siguin aigua de mar filtrada i que ha perdut la sal per filtració; 3) és 
igualment impossible que a Mallorca venguin aigües del continent; 4) les aigües 
plogudes que s’han infiltrat, van davallant pels terrenys permeables fins a trobar 
capes impermeables, generalment argiloses que les aturen, i llavors segueixen camins 
diversos, bé per entre les partícules d’arenes o graves, bé per les encletxes de les roques; 
5) en els terrenys d’al·luvió tots els pous solen tenir més o menys aigua si aquests 
arriben al nivell aqüífer, mentre que els pous dins terrenys calissos sinó encerten a 
tallar una vena poden baixar en sec fins a fondàries elevades; 6) Aigües artesianes 
són les que duen pressió i pugen més amunt de on han estat trobades; 7) dues idees 
molt esteses i igualment falses, són les que a qualsevol lloc que es faci un pou, s’ha de 
trobar aigua si es fa el pou suficientment fondo i que quan un pou arriba al nivell 
de la mar, tingui que tenir aigua sempre; 8) a la mateixa vorera de la mar, es poden 
trobar aigües dolces i fins es poden trobar, capes alternants d’aigua dolça i salada; és 
més, existeixen pous artesians d’aigua dolça oberts a dins la mateixa mar; 9) quan 
les venes o les corrents aqüíferes són talades per la superfície del terreny, es formen les 
fonts, ullals, ufanes, albellons, etc. que poden ésser de cabal continuo o bé de cabal 
intermitent quedant seques a temporades; 10) si podem saber la disposició de les 
capes permeables (que deixen passar l’aigua) i de les capes impermeables (que no la 
deixen passar), podrem saber els llocs on pot haver-hi aigües subterrànies i els llocs 
en que és inútil intentar practicar pous. Això ho estudia la Geologia i les persones 
dedicades en aquest estudi es diuen geòlegs.

Les dues darreres fan referència al fenomen de la vergella i en les quals 
s’observa el clar convenciment que Darder tenia del caràcter científic del 
tema: 11) les indicacions que la Geologia dóna sobre les aigües subterrànies, poden 
ésser completades per l’ús de la vareta dels cercadors d’aigua, o saurins; la vareta té 
un fonament real, solament que com que gira per aigua i per altres coses, com buits, 
minerals, etc., és molt fàcil prendre una cosa per l’altra i equivocar-se. La vareta por 
ésser emprada per persones sense estudis o bé ésser emprada científicament segons 
els darrers descobriments d’una sèrie de científics de diverses nacions entre els quals 
destaquen els alemanys i els francesos; naturalment que seguint la rutina dels sau-
rins sense estudi, existeix més probabilitats d’errors que amb l’ús segons les normes 
científiques; 12) ni la geologia, ni la vareta son infal·libles; les màximes probabilitats 
d’encert es tenen combinant els dos mètodes i sempre és té que tenir en comte que lo 
més difícil de precisar és la fondària; són moltíssims els que no havent trobat l’aigua 
a la fondària que els han dit, han abandonat el pou, quan amb una mica més 
d’esforç haurien trobat el cabal tant desitjat. Es té que fugir sempre dels saurins que 
proclamen que no s’equivoquen mai, aquests són senzillament uns comediants; hi 
ha geòlegs i saurins que s’equivoquen molt, altres que s’equivoquen poc, però encara 
han de néixer els qui no s’equivoquen mai.

Per acabar, voldríem tan sols presentar part de les conclusions d’un tre-
ball publicat el 1926, que es reprodueix en forma de facsímil a continuació 



[190]

i que descriu i/o deixa entreveure força bé el paper i la visió de Bartomeu 
Darder en aquesta controvertida visió de la ciència... o no. Diu Darder: 
“El conjunt de les experimentacions fetes i ací discutides permet, provisionalment 
i sempre a l’espera que noves experimentacions confirmin o neguin aquests resul-
tats, establir: 1) que el tan discutit fenomen de la vergella i el pèndol dels sauris té 
existència real si bé és intervingut per un gran nombre de factors que el compliquen 
extraordinàriament i dificulten les seves aplicacions; 2) que dels meus experiments 
es desprèn que els caudals d’aigua que passen i els pesos que fan aixecar la vergella 
estan en una relació que obeeix a una corba d’equació ja potencial ja exponencial; 
....  i  3) que donada la importància de la qüestió tant per a la ciència pura com per 
a l’aplicada, val la pena d’estudiar amb tota atenció el fenomen, abandonant idees 
preconcebudes, fins arribar a resultats absolutament definitius”.

A continuació, en edició facsímil, es reprodueixen tres articles publicats 
per Bartomeu Darder; un d’ells de caràcter més divulgatiu publicat a Sa 
Nostra Terra, amb un resum d’una nota en francès del mateix Darder, i els 
altres dos amb un caire més científic, publicats a les revistes Ibérica i Ciència, 
(en ambdós casos separats originalment en dos fascicles), les referències 
dels quals són:

DARDER, B. 1930 – La qüestió dels saurins davant la ciència. La Nostra 
Terra, 30: 7-17. Mallorca.

DARDER, B. 1930 – Résumé de la note: “La question de la baguette des 
sourciers devant la science” publicat a la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, vol. V. Madrid.

DARDER, B. 1932 – Discusión sobre algunos trabajos publicados en 
Alemania sobre el problema de la varita de los zahoríes. Ibérica, 38 (943): 
157-160. Barcelona.

DARDER, B. 1932 – Discusión sobre algunos trabajos publicados en 
Alemania sobre el problema de la varita de los zahoríes. Ibérica, 38 (944): 
173-174. Barcelona.

DARDER, B. 1926 – Algunes investigacions sobre les vergelles dels sauris. 
Ciència, 7: 297-310. Barcelona.

DARDER, B. 1926 – Algunes investigacions sobre les vergelles dels sauris 
(2ª part). Ciència, 8: 354-359. Barcelona.
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La qüestió dels saurins davant la ciència

La Nostra Terra, 30:7-17. Mallorca.
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Résumé de la note:
“La question de la baguette des sourciers devant la science”

publicat a la Real Sociedad Española de Historia Natural, vol. V. Madrid.
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Discusión sobre algunos trabajos publicados en 
Alemania sobre el problema de la varita de los zahoríes

Ibérica, 38 (943): 157-160 i Ibérica, 38 (944): 173-174. Barcelona.
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 Algunes investigacions sobre les vergelles dels sauris

Ciència, 7: 297-310 i la 2ª part, Ciència, 8: 354-359. Barcelona. 
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LA DOCèNCIA I DIVULGACIÓ DE
LA GEOLOGIA I ALTRES ASPECTES
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La tasca docent i divulgadora de Bartomeu Darder s’inicià de ben 
jove, la qual cosa li va permetre tenir com a deixebles alguns futurs 
naturalistes que acabarien jugant un paper important en el coneixe-

ment científic natural de l’illa de Mallorca, podem parlar, per exemple, de 
Guillem Colom (1900-1993), entre d’altres. Tot d’una desprès d’acabada la 
carrera de Ciències Naturals, impartí un curs important, envoltat d’altres 
mestres de major edat que ell i amb una gran i dilatada carrera professional, 
que va tenir molt de ressò a la premsa de Mallorca. Es tracta del “Cursillo 
de perfecionamiento para maestros” i del qual es va editar una memòria de 136 
pàgines a Sóller, per la impremta “La Sinceridad”, el 1920. La publicació de 
la memòria del curset va costar 540 pessetes i va ser subvencionada per la 
majoria de participants, aportant qui més qui menys entre 5 i 25 pessetes. 
El propi Darder va contribuir a la seva publicació amb 25 pessetes, igual 
que Guillem Colom. Els ajuntaments de Sineu i Felanitx van posar 40 pes-
setes. El curs va ser organitzat, segons consta a la Reial ordre de 23 de juny 
de 1919, pel senyor Juan Capó Valls de Padrinas (1888-1952), Inspector de 1a 

LA DOCèNCIA I DIVULGACIÓ DE
LA GEOLOGIA I ALTRES ASPECTES

Fotografia del grup general d’assistents al curs de perfeccionament per a mestres, l’agost de 1919.
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Enseñanza de Baleares i que, subvencionat pel Govern Espanyol amb 2.000 
pessetes, va permetre que 22 joves professors fessin una estada de 15 dies 
que es va desenvolupar entre Sineu, Lluc i Felanitx. 

El dia 6 d’agost es va fer la inauguració, a la sala d’actes de l’ajuntament 
de Sineu, amb la presència de les més altes autoritats acadèmiques i la 
seva clausura fou quinze dies desprès, a les 12 del matí, a l’ajuntament de 
Felanitx, on, desprès dels corresponents discursos, es va fer un bon àpat de 
la fonda de C’an Terres, sota la presidència de l’autoritat civil, pedagògica 
i eclesiàstica.

Durant el curset, Bartomeu Darder fou l’encarregat de l’exposició de la 
geografia física i geologia de Mallorca. També fou l’encarregat, juntament 
amb l’apotecari i botànic Llorenç Garcias (1885-1975), de conduir l’excur-
sió de pràctiques de geologia i botànica que es va fer al torrent de Pareis. 
La feina de Darder fou la d’explicar la instrumentació i altres estris que 
utilitzen els geòlegs al camp: martell, escarpra, brúixola amb clinòmetre, 
llibreta de camp... i de donar explicacions sobre perquè servia cada cosa, 
així com de posar exemples pràctics, amb la consegüent realització dels 
esquemes pertinents i les anotacions sobre un mapa geològic, amb l’expli-
cació dels diferents colors emprats per a cada sistema geològic. En acabar 
l’excursió, Darder féu, de forma apassionada, un breu resum sobre la his-
tòria de la terra, la qual cosa motivà un fort aplaudiment per part dels joves 

Els mestres que feren el curs de perfeccionament el 1919, al laboratori de l’estació enològica de 
Felanitx.
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mestres que realitzaven el curset. Al dia següent, només alguns agosarats 
que no havien acabat rendits el dia anterior, varen fer la volta al Puig Roig, 
sota el guiatge i les explicacions del mateix Darder.

Un altre curset similar, en aquest cas desenvolupat a l’Escola Normal de 
Palma, li serví per conèixer la que seria la seva dona, Maria Seguí i Font, en 
aquell moment estudiant de mestre i amb la que es casaria l’any 1921, quan 
ja era catedràtic a Tarragona.

No és la nostra intenció, com en el cas anterior, fer una exhaustiva enu-
meració i descripció de la prolífica tasca divulgadora que Bartomeu Darder 
va realitzar durant tota la seva intensa vida, tant sols aturar-nos en alguns 
aspectes que permeten veure tant el pensament com la dedicació d’una 
persona totalment entregada a la seva passió científica. En aquest sentit la 
seva tasca divulgadora queda concentrada en tota una sèrie de conferènci-
es i treballs, publicats tant a revistes de divulgació com a d’altres de temàti-
ca més general, així com en una sèrie de reculls d’articles periodístics que 
abasten, de forma general, tots els àmbits de les ciències de la terra, sempre 
però, amb la visió final de cercar la utilitat pràctica més immediata. En 
el darrer capítol del present volum es presenta 
el llistat bibliogràfic, on queda reflectida una 
bona part de la seva bibliografia de divulga-
ció, així com les conferències i reculls de 
premsa que posen de manifest aquesta 
intensa tasca divulgadora. Aquest llistat 
però, no ha estat possible realitzar-lo 
de forma exhaustiva i, en aquest sentit, 
molt segurament, properes recerques 
donaran molts més fruits.

En el camp de la divulgació po-
dem entendre també algunes xerrades 
promogudes per l’Associació per a la 
Cultura de Mallorca i publicades en 
“La Nostra Terra” entre el 1924 i el 1932. 
Entre les quals podem comentar, a ma-
nera d’exemple, la que fa referència a la 

Caricatura de Bartomeu Darder donant explicacions 
sobre la geologia de Mallorca, que apareix a la resse-
nya feta per Andreu Ferrer (1887-1975) mestre i fol-
klorista i Josep Rosselló (1882-1966) mestre i geòleg 
de l’excursió al torrent de Pareis durant el desenvolu-
pament del “Cursillo de perfecionamiento para maestros” 
d’agost de 1919.
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possible existència de petroli a Mallorca, on ja aposta clarament per la seva 
no presència excepte, potser, a les margues bituminoses de Puigpunyent 
i on, de forma introductòria, fa una descripció, que no podem deixar de 
transcriure, de la mentalitat mallorquina per als negocis que, avui en dia, 
encara que en altres camps, és plenament vigent: “a Mallorca –diu– això 
(tot comentant la possible explotació petroliera) és més de témer que a altres 
punts, donada la nostra psicologia que tem especialment les despeses preliminars de 
tot negoci; no vacil·larem en desprendre tot el capital si una persona amb bona o 
mala fe ens assegura que hi ha una mina per a fer-nos rics, però, en canvi, no ens 
preocuparem de tractar de veure si allò és o no factible mitjançant un estudi tècnic 
previ, perquè ha de costar pessetes”. Recordem també el que va passar amb les 
explotacions dels carbons durant la guerra, amb la febre de fer pous de 
recerca de carbons.

També a “La Nostra Terra”, fa una bona exposició sobre la utilitat de les 
col·leccions locals de fòssils, passant revista d’algunes (que en el seu mo-
ment van ser utilitzades tant per ell com per l’il·lustre geòleg francès Paul 
Fallot), part de les quals, malauradament, avui en dia estan desaparegudes 
o en molt mal estat de conservació. En un altre article dóna les explicaci-
ons adients sobre les implicacions geològiques que finalment donen lloc 
la bellesa del paisatge de Mallorca. Hi remarca les implicacions que té la 
litologia així com l’estructura, en la construcció de les peculiaritats del 
paisatge mallorquí.

Resulta també interessant, a la vegada que molt curiosa per al públic 
no entès, la nota sobre la situació geològica dels cementiris, en la qual in-
dica, a manera d’introducció, que una de les aplicacions més importants 
de la geologia és, sens dubte, el caràcter informatiu pel que fa referència a 
certs punts d’higiene; en aquest mateix sentit remarca que, des de fa molt 
temps, la geologia és utilitzada per determinar la localització de les captaci-
ons d’aigües, a l’abric de possibles contaminacions. Darder fa una proposta 
de les millors ubicacions per a l’emplaçament dels cementiris, en funció 
dels terrenys geològics permeables que afloren a cada zona. La temàtica 
del paper de la geologia en l’emplaçament dels cementiris va ser iniciada 
per la Societat Geològica de França, amb diversos exemples, especialment 
relacionats amb observacions durant la postguerra (I Guerra Mundial).

En el camp d’una divulgació que podríem considerar més científica, 
podem fer referència a les publicacions que va realitzar a la “Géologie des 
Pays Catalans -  Géologie de la Méditerranée occidentale – GMO). Com ja hem 
comentat en el capítol relatiu a l’excursió C-5, del XIV Congrés Geològic 
Internacional, un dels resultats del Congrés i l’excursió fou l’empresa de 
publicar la Géologie des Pays Catalans, dirigida i executada per Jaume Marcet 
i Riba (Barcelona, 1894-1963). Amb el Professor Marcet hi va col·laborar 
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extensament, especialment al llarg de l’any 1933, com a revisor d’alguns 
dels treballs publicats a la “Géologie de la Méditerranée occidentale” (nom que 
acabaria portant la revista Géologie des Pays Catalans) com, per exemple, el 
treball del professor polonès Stanislaw Lencewicz, sobre Mallorca, o el del 
Profesor Fallot, sobre el Lias. Es interessant també, constatar que dispo-
sava de treballs de Fallot abans que fossin publicats, mitjançant el mateix 
Marcet, seria el que avui coneixem amb el nom de preprints.

En relació amb el canvi de nom de la Géologie des Pays Catalans, de la cor-
respondència de Marcet amb Darder es destaca una carta en la que li de-
mana una “ajuda econòmica” tot comentant-li que “ …Els fascicles dels vol. 
IV i V varen ésser iniciats, per tal d’evitar que la GMO (Géologie de la Méditerranée 
occidentale) fos una obra dedicada exclusivament a les terres catalanes, la qual cosa 
molestava i encara molesta a molts col·legues espanyols. Tan sols 12 exemplars han 
estat subscrits a Espanya! I les darreres despeses d’edició queden sense cobrir. El meu 
pecat de joventut!!...”. Val la pena reproduir, en aquest volum, la carta, data-
da a Barcelona el 8 d’octubre de 1933, en la qual ja dóna per perduda la 
batalla de la publicació de la GMO.

La cruesa del període de la Guerra Civil no el va parar en la seva tasca 
docent i divulgadora. Va continuar fent classes a l’Institut de Tarragona i 
quan es feia precís, per la intensitat dels bombardeigs, es traslladaven fins 
als Quatre Garrofers, tal i com comenta el seu fill (DARDER-SEGUÍ, 1998). 
Fins i tot, quan les coses van anar més malament i va sofrir l’empresona-
ment, va continuar la seva docència fent xerrades, principalment sobre 
història natural, a altres presos com ell. És, durant aquests difícils moments 
de desenvolupament de la guerra, en una petita habitació de les golfes 
dels pares d’una alumna, on van ser acollits, que va iniciar la redacció, que 
acabaria més endavant, durant l’estada a la presó i posterior desterrament, 
d’un llibre de Geologia general, que no es va arribar a publicar mai. El 
manuscrit, que avui pot ser consultat en el llegat Darder al Govern de les 
Illes Balears, aborda, en les prop de 450 pàgines mecanografiades, totes les 
àrees de coneixement de les ciències geològiques. Comença per un capítol 
introductori, en el qual s’analitza el concepte de geologia i de les ciències 
geològiques relacionades (aquest capítol es transcriu literalment en aquest 
mateix volum), continua amb una primera part dedicada a la cosmologia, 
una segona part dedicada a la geofísica i constitució interna de la terra, per 
passar a la tercera part dedicada a la mineralogia on, en diversos capítols 
aborda la part de cristal·lografia, la física mineral, la química mineral, jaci-
ments minerals, mineralogènia, i el més llarg, que denomina mineralogia 
especial i que tracta de les classificacions minerals, on dóna la descripció 
de tots els grups minerals. La quarta part del tractat està dedicada a la 
petrologia, en l’àmbit de la qual, en diversos capítols, tracta de les Roques 
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de Sima (roques eruptives) i les Roques de Sial (roques sedimentàries i me-
tamòrfiques). La cinquena part tracta de la geomorfologia, amb l’estudi 
de les causes del relleu terrestre, les aigües subterrànies (que també trans-
crivim a continuació), les glaceres, els llacs, els mars i la oceanografia en 

Un petit exemple de la interessant correspondència mantinguda per Darder amb el professor Jaume 
Marcet, editor de la Géologie de la Méditerranée occidentale (GMO).
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general. La sisena part (que per un error dóna com a capítol) està dedica-
da a la paleontologia i, curiosament, contrastant amb les altres, correspon 
a una part molt curta que no té més de 8 fulls mecanografiats. La setena 
part està dedicada a l’estratigrafia, amb capítols dedicats a l’estratigrafia 
general (que inclouria la sedimentologia) i a la descripció de les diverses 
eres geològiques. El manuscrit acaba amb la setena part (capítol en el me-
canoscrit), dedicada a la tectònica.

En les reproduccions facsímils que hem recopilat per a aquest capítol 
hem transcrit un petit tast d’aquesta obra inèdita. Ens hem centrat tan 
sols, com a presentació, en el capítol introductori i el que fa referència a 
les aigües subterrànies. Cal destacar també, com a curiositat, que els fulls 
que Darder va utilitzar per escriure aquest manual, eren fulls reutilitzats, 
de tal forma que, al revers dels mateixos es poden seguir les respostes dels 
exàmens que va posar als seus alumnes de l’Institut de Tarragona.

La feina docent de Bartomeu Darder no es va limitar a l’exposició i 
contacte directe amb els alumnes, sinó que va treballar intensament en 
l’elaboració de materials didàctics i, molt especialment, de llibres de text, 
l’edició dels quals no va deixar de portar-li certs problemes però, que a la 
llarga li arribarien a servir també com a defensa, davant els tribunals feixis-
tes. En aquest sentit fou especialment important la crítica que feia en un 
libre d’agricultura, del règim comunista, quan va tractar la temàtica de les 
reformes agràries juntament amb altres temes econòmics. 

El primer llibre publicat fou el de terminologia, l’any 1930, que sota el 
títol de “Apuntes de terminología científica, industrial y artística” superava les 
340 pàgines, corresponia a una assignatura del primer curs i va ser redactat 
en col·laboració amb el catedràtic d’Història Luís del Arco.

Entre el seu material docent destaca, per la seva didàctica, facilitat 
d’estudi i agradable lectura, el que correspon als tres cursos de Ciències 
Naturals; el primer dels quals, utilitzat en el primer curs, va comptar amb 
la col·laboració de la seva dona, Maria Seguí, que era mestra i que, sens 
dubte, va ajudar amb l’orientació del pas de l’ensenyament primari al se-
cundari de l’època. Els tres llibres que, amb alguna variació, duen per tí-
tol “ Introducción al estudio de las ciencias físico-naturales” van ser publicats a 
Tarragona, entre els anys 1935 i 1936.

Un altre llibre important, que s’emmarca en la seva dèria personal pel 
coneixement i aprofitament de les aigües subterrànies, va ser el que, pu-
blicat l’any 1932 per la prestigiosa editorial Salvat, consta de més de 500 
pàgines, sota el títol “Investigación de aguas subterráneas para usos agrícolas”. Ja 
mort Darder, el seu fill Josep, que seguirà amb la mateixa afició hidrogeolò-
gica del seu pare, farà una nova edició revisada, també publicada per la ma-
teixa editorial el 1961, sota el títol de “Investigación de aguas subterráneas”.
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Portada del primer llibre de text publicat per 
Darder l’any 1930.

Primera plana del llibre que s’utilitzava per im-
partir la docència en el pla d’estudis de batxi-
llerat. Observi’s la frase de Ramon y Cajal.

La temàtica de l’agricultura fou tam-
bé intensament tractada, arribant a pu-
blicar tres manuals, entre els anys 1934 
i 1935, sobre qüestions d’agricultura i 
zootècnia, nocions de tècnica i econo-
mia industrial, així com uns principis 
d’agricultura, tècnica agrícola i indus-
trial i economia, tots ells adreçats a la 
docència de l’assignatura d’Agricultu-
ra i Tècnica Agrícola i Industrial. Totes 
aquestes obres van ser publicades per 
les Arts Gràfiques Rebassa de Reus. 
Aquí, a manera d’anècdota, cal desta-
car la pinya que van fer els catedràtics 
d’Institut, l’any 1934, en contra de la 
reforma del pla d’estudis del batxille-
rat, per la desaparició de l’assignatura 
Agricultura, Ténica Agricola e Industrial 
al Decreto de 29 de agosto de 1934 “Plan 
de Estudios de Bachillerato” de Filiberto 
Villalobos (1879-1955), metge i que 
va ser Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes durant els governs republi-
cans de Ricardo Samper i desprès amb 
Portela Valladares. La protesta no va 
servir de res.

A continuació, en edició facsímil, 
es reprodueixen dues conferències 
impartides per Bartomeu Darder, una 
a Sóller, el 28 de desembre de 1923, 
sobre la importància pràctica dels co-
neixements geològics i l’altra a l’ajun-
tament de Palma, el 10 de febrer de 
1925, que va tractar sobre la impor-
tància de les aigües subterrànies per a 
l’abastiment de la ciutat, en les quals 
queda ben palesa la tasca docent i di-
vulgadora de Darder. Ambdues confe-
rències van ser publicades i les seves 
referències s’indiquen a continuació. 
També es reprodueixen dos capítols 
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del seu llibre de geologia inèdit, l’introductori, que presenta les ciències 
geològiques i el que fa referència al seu tema preferit a la part final de la 
seva carrera, les aigües subterrànies.

DARDER, B. 1924 – Importància pràctica dels coneixements geològics (conferèn-
cia impartida a Sóller el 28 de desembre de 1923. Associació per a la 
Cultura de Mallorca.

DARDER, B. 1925 – Las aguas subterráneas aprovechables para el abasteci-
mento de la ciudad de Palma. Conferencia pronunciada por Bartolomé 
Darder Pericás Catedrático del Instituto de Tarragona en el Excmo. 
Ayuntamiento el día 10 de Febrero de 1925. Imprenta de José Tous. 27 
pp. Palma. 

DARDER, B. (Inèdit) – Manual de Geología General. (Només s’ha inclòs el 
capítol inicial, Indicaciones Preliminares; i el capítol segon de la cinquena 
part, Las Aguas Subterráneas). 
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Importància pràctica dels coneixements geològics

(conferència donada a Sóller el 28 de desembre de 1923. Associació per la 
Cultura de Mallorca. 11 pp. Mallorca.
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Las aguas subterráneas aprovechables
para el abastecimento de la ciudad de Palma

Conferencia pronunciada por Bartolomé Darder Pericás Catedrático del 
Instituto de Tarragona en el Excmo. Ayuntamiento el día 10 de Febrero de 1925. 

Imprenta de José Tous. 27 pp. Palma. 
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Manual de Geología General (Inèdit)

(Només s’hi ha inclòs el capítol inicial, Indicaciones Preliminares;
i el capítol segon de la cinquena part, Las Aguas Subterráneas).
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Llibre de “Geología” inèdit
de Bartomeu Darder
Transcripció de la pàgina 1 a la 6 del manuscrit

INDICACIONES PRELIMINARES

Concepto de Geología.- La palabra Geología, significa según su etimología, estudio de la 
tierra y por consiguiente implica no solamente el conocimiento de su constitución como 
astro, sino el de diversos accidentes de su superficie, la causa de los mismos y la historia 
de su pasado. En este sentido toda la parte física de la Geografía, no es más que una de 
las ramas de la Geología o si requiere, una de las Ciencias Geológicas.
 En efecto, nuestro globo es muy extenso y muy complejo en su constitución y el 
conocimiento del mismo tiene que desglosarse en una serie de materias tan vastas que 
cada una de por si constituye una verdadera ciencia en cierto modo independiente, 
de aquí que no pueda propiamente hablarse de Geología, sino de Ciencias Geológicas, 
fundadas en parte sobre otras ciencias, tales como la astronomía, la biología, la química, 
la física y las matemáticas; el conocimiento de todas ellas es indispensable al geólogo 
y luego según la especialidad de cultivo, necesitará profundizar más o menos en 
cada una de ellas. Así el que se dedica a estudiar los terremotos precisa de grandes 
conocimientos matemáticos, mientras que le basta conocer rudimentos de biología, en 
cambio el paleontólogo precisa conocer muy bien esta última ciencia, con matemáticas 
relativamente elementales tiene suficiente.

Distintas ramas que comprende la Geología.- En su sentido más lato la palabra geología 
comprende una serie de ramas, que como hemos dicho, pueden considerarse como 
ciencias independientes o como ramas especializadas de otras ciencias distintas. Las más 
importantes son la Uranología o sea el estudio de la tierra como astro y su comparación 
con los demás que pueblan los universos, esta rama puede lo mismo incluirse en la 
astronomía que en la geología; la Geofísica que estudia la tierra como cuerpo físico, su 
estructura y ciertos fenómenos generales a la misma como las variaciones de intensidad 
de la gravedad, el magnetismo terrestre, las mareas, etc. 
 Constituye otro grupo de Ciencias Geológicas, la Mineralogía que estudia los minerales, 
con su rama la Cristalografía que es una ciencia física aplicada a estudiar la forma de los 
minerales y la Petrología que estudia las rocas fundándose en el estudio de los minerales 
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que las componen. La mineralogía y la petrología exigen fuertes conocimientos de 
química y de física, especialmente de óptica.
 Un nuevo grupo de Ciencias Geológicas lo forman la Fisiografía o Geografía Física 
que describe la superficie de nuestro globo y los fenómenos que en ella tienen lugar, 
estudio que ha de servir de base para los demás conocimientos de este grupo ya que es 
sabiendo como pasan las cosas actualmente, que podremos deducir como han sucedido 
en los tiempos pasados. Otra materia de este grupo es la Estratigrafía que estudia la 
sucesión de capas que constituyen la corteza terrestre y que permiten reconstruir el 
pasado de nuestro globo, es por tal razón que la Estratigrafía coincide con la Geología 
Histórica, denominación actualmente abandonada. Hay que tener en cuenta que las 
capas de los terrenos no se hallan hoy en día ni en la situación, ni en la posición de 
cuando se sedimentaron en el fondo del mar o de los lagos, sino que han sido trastornadas 
y levantadas fuera de las aguas constituyendo las montañas; la rama que estudia estas 
perturbaciones que han sufrido los terrenos y por consiguiente que investiga el origen de 
las montañas se denomina Tectónica. 
 El estudio de los volcanes, constituye por si solo una ciencia llamada Vulcanología y el 
de los terremotos, otra llamada sismología ya que los terremotos se llaman científicamente 
sismos; para muchos, las sismología es una rama de la geofísica.
 En los terrenos se encuentran animales y plantas que vivieron en otras épocas y 
que son distintos de los actuales; su estudio constituye la Paleontología, ciencia mas 
bien biológica que geológica ya que estos animales y plantas fósiles pasa por grados 
insensibles a las formas vivientes cuyo estudio corresponde a la botánica y a la zoología. 
La Paleogeografía reconstruye la distribución de tierras y mares en pasadas épocas, así 
como las condiciones del clima y vida durante las mismas; es la parte más filosófica de 
la geología.
 Finalmente indicaremos que no toda geología está constituida por Ciencias puras 
alejadas de toda utilidad al hombre como no sea la satisfacción por aclararle la verdad 
de las cosas, sino que, al contrario, los conocimientos geológicos son extremadamente útiles 
al hombre, hasta el extremo que no habría civilización posible sin ellos. El conocimiento 
de los minerales útiles y de las condiciones en que se hallan; la busca y alumbramiento 
de aguas subterráneas; las condiciones de los terrenos para poder retener las aguas de 
los pantanos, la solidez de los terrenos para presas de los mismos, para trincheras y 
túneles etc. se hace a base de conocimientos de geología, de aquí que haya, no una ciencia 
geológica especial, sino  una parte de cada una de ellas que recibe el nombre de Geología 
aplicada. Así por ejemplo del conocimiento de la sismología, no se ha podido deducir las 
normas para preservar los edificios de los terribles efectos de los terremotos y tenemos 
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la rama científica denominada sismología aplicada. Hay que tener en cuenta, que es 
absolutamente imposible conocer ninguna rama de geología aplicada, sino se conoce la 
correspondiente geología pura o especulativa. Así del estudio de un fósil (paleontología), 
se deduce la edad de una capa de terreno (estratigrafía) y de ello la situación de esta 
capa (tectónica) lo que permitiría precisar más o menos la situación de un yacimiento 
petrolífero, por ejemplo (geología aplicada).
 De todas las ciencias geológicas que hemos enumerado la fisiografía, estratigrafía, 
tectónica, vulcanología, sismología, paleontología y paleogeografía, constituyen en 
cierto modo un grupo natural que se denomina geología propiamente dicha; así pues la 
palabra Geología, tiene un sentido lato, que abarca todas las ciencias enumeradas y un 
sentido estricto que comprende únicamente las últimas mencionadas. En el bachillerato 
la palabra geología se toma en sentido lato, mientras que en las universidades suele 
tomarse en sentido estricto, dejando fuera de su campo a la mineralogía y a veces la 
petrología.

Breve idea histórica del desarrollo de los conocimientos geológicos.- Cuando el hombre 
paleolítico buscaba sílex para construir sus armas, ocres para poder pintar en las paredes 
de las cavernas que habitaba, sal para su comida etc., necesariamente tenía que poseer 
rudimentarios conocimientos de geología que le permitieran conocer estos minerales y los 
terrenos en que se hallaban o eran sus yacimientos; más tarde se amplían a los metales, 
el oro en el neolítico y luego el cobre, estaño etc., así como a ciertos conocimientos que les 
permitieron deducir con más o menos acierto donde podía hallar aguas subterráneas 
para construir los pozos, etc. La geología comienza pues, con carácter exclusivamente 
práctico y así vemos que libros chinos de nueve mil años a.J.C., hablan ya de yacimientos 
minerales, al igual que los primitivos libros persas y los naturalistas romanos como 
Plinio, Lucrecio etc.
 El hombre es un ser que aspira a conocer la verdad de las cosas aun cuando no le tenga 
que reportar utilidad alguna, pero la verdad es difícil de conquistar, requiere no solo 
mucha inteligencia para vislumbrarla sino también mucho trabajo de experimentación 
y observación bien ordenados, de aquí que no sea de extrañar que al preguntarse como es el 
mundo y como se ha formado la tierra los hombres dieran rienda suelta a la imaginación 
y tomaran como verdades lo que únicamente era producto de su fantasía. Así veían 
los fósiles incrustados en las rocas y se creían que eran caprichos de la naturaleza, lo 
que en la edad media se llamó “Vis plastica”; hallaban en las cavernas grandes cráneos 
de elefantes y estaban convencidos de que se trataba de calaveras gigantes; para los 
griegos jónicos la tierra era un disco que flotaba en un mar inmenso y los volcanes 
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llamaradas de un rio de fuego, denominado Phlagaton, que circundaba a los infiernos y 
así sucesivamente.
 En cambio, ciertos espíritus selectos, especialmente los filósofos griegos, observaban y 
meditaban de modo, que aun cuando erróneas, sus opiniones se hallan más próximas a 
la verdad que las bellas tradiciones populares, así tenemos a la escuela de Pitágoras que 
piensa que el mundo se ha formado sin intervención de los Dioses, que tiene la forma de 
una bola con fuego central y que lo que es montaña pasaría a ser mar y el mar pasará 
a ser montaña con el tiempo. Xenófanes (    ), opina que el agua invade la tierra y que 
después al abandonarla deja las conchas constituyendo los fósiles; otros filósofos sostienen 
que el fuego de los volcanes es debido a combustibles de azufre en el interior de la tierra 
y Plinio (    ) atribuye los terremotos a la presión de vientos circulantes por las grietas 
de las rocas.
 Durante la edad media no se nota progreso ninguno excepción hecha del sajón 
Alberto el Magno que en el siglo XIII resucita las doctrinas pitagóricas añadiendo que las 
aguas arrastran las tierras hacia el mar o lagos donde se sedimentan y con ello sienta 
el primer fundamento de la fisiografía y de la estratigrafía, y del judío español Sehudah 
Mosca, medico de Alfonso X el sabio, el cual inicia la cristalografía al hacer notar que 
minerales iguales muestran formas cristalizadas idénticas.
 En el Renacimiento se nota en cambio un verdadero progreso en todos los órdenes, 
sin que ello suponga pero que se inicie aun la geología verdaderamente científica; 
Nicolás Copérnico fija la posición real de la tierra en el sistema solar; Leonardo de Vinci, 
famosísimo pintor y notable ingeniero, opina que los fósiles indican que las rocas en que 
se hallan fueron depositados en el mar, idea sostenida independientemente de él por el 
francés Bernardo de Palisy en 1580. Más tarde el danés Nicolás Stenon en 1669 formula 
los principios de la estratigrafía al indicar no solo que las capas se han depositado en 
el agua y los fósiles han quedado encerradas en ellas, sino que las capas superiores 
son depositadas más modernamente que las de debajo y que luego han salido fuera 
del agua quedando en las posiciones en que se hallan. Casi al mismo tiempo (1644) el 
francés Descartes indicó que la tierra se hallaba formada por un núcleo incandescente 
y una corteza que al enfriarse se reducía de volumen formándose grandes grietas y 
dislocándose sus capas y el alemán Leibnitz distingue las rocas procedente de materiales 
enfriados (lo que hoy llamamos rocas volcánicas) de las depositadas en los mares (rocas 
sedimentarias). 
 Las verdaderas ciencias geológicas se forman a fines del siglo XVIII, pues las ideas 
de estos autores no se habían extendido e incluso en las Universidades se continuaba 
creyendo en la Vis plastica y otros absurdos de la edad media, pero entonces florecen 
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multitud de geólogos especializados en diversas ramas, así Werner funda la mineralogía 
científica, Hauy la cristalografía, Buch la tectónica, Wiliam Smith la estraigrafía y 
de este modo, con el concurso de sabios de diversas nacionalidades se inicia la ciencia 
geológica cuyo desarrollo ha permitido la existencia de la civilización actual de la que 
tanto nos enorgullecemos.

Transcripció de la pàgina 268 a la 274 del manuscrit.

QUINTA PARTE

CAPÍTULO SEGUNDO
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Concepto de terrenos permeables e impermeables.- Se denominan terrenos permeables los 
que dejan pasar el agua a su través, la permeabilidad puede ser por porosidad, en que 
el agua pasa a través de los intersticios que separan las partículas constitutivas de las 
rocas, así sucede con las arenas, areniscas sueltas, molasas, terrenos de aluvión etc, y por 
fisuración en que el aguase infiltra gracias a la existencia de grietas, tal sucede con las 
calizas, las pizarras, las cuarcitas, areniscas compactas etc.
 Los terrenos impermeables son los que no dejan atravesar el agua, esencialmente 
impermeables lo son las arcillas debido a la propiedad que tienen sus partículas 
de hincharse con el agua y comprimirse mutuamente, en las arcillas puras la 
impermeabilidad puede ser absoluta. Son también impermeables las rocas duras cuando 
no ofrecen grietas, así sucede con el granito no alterado, con ciertos bancos dolomíticos, 
las pizarras a cierta profundidad etc.

Origen del agua subterránea.- La casi totalidad del agua subterránea procede del agua 
llovida que se ha infiltrado en el terreno, no obstante hay una cierta condensación 
directa de la humedad del aire, la cual tiene lugar en los intersticios de rocas porosas 
fisuradas, algo así como un rocío del interior del suelo y que en circunstancias favorables, 
especialmente en países de aire húmedo puede dar un caudal subterráneo apreciable; 
observaciones propias han mostrado que en un caso estudiado el agua condensada 
directamente equivalía a una lluvia de unos 350 milímetros anuales, de manera que es 
algo muy lejos de ser despreciable.
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 La proporción de agua infiltrada respecto a la llovida, varía notablemente según la 
naturaleza del terreno y la topografía del lugar; en los terrenos arcillosos es insignificante 
y casi oda el agua que la arcilla ha absorbido es devuelta a la atmósfera por evaporación, 
en cambio en terrenos arenosos o calizos muy agrietados, la proporción de agua que pasa 
a ser subterránea puede alcanzar hasta un 70 y un 80 %. Entre ambos extremos hay 
todas las gradaciones posibles capaces de ser calculadas con cierta aproximación por el 
geólogo.

Marcha subterránea del agua infiltrada.- El agua infiltrada obedece a la leyes de 
la hidráulica y por lo tanto es solicitada a ascender nuevamente a la superficie en 
virtud de la capilaridad y al contrario a descender en virtud de la gravedad; en este 
descenso obedece a la ley de los vasos comunicantes y por consiguiente cuando el agua 
subterránea va a parar al mar, a un lago o a un depósito sin salida, donde puede 
consumirse en reacciones químicas, estos puntos obran como niveles de base y en su 
camino subterráneo la superficie del agua ascenderá hasta una línea que une el punto 
más alto de infiltración con el nivel de base, esta línea se denomina línea de nivel 
piezométrico y de ella para abajo, el agua rellenará todas las cavidades que tengan 
comunicación entre sí.
 Cuando el agua subterránea circula por terrenos permeables por fisuración, como 
arenas o cascajos de aluviones, se extiende a manera de un manto que rellena todos los 
intersticios y que tiene por base la primera capa impermeable existente y por superficie, 
la línea de nivel piezométrico, estos mantos acuíferos, de superficie libre se denominan 
mantos freáticos. Si debajo de la capa impermeable, hay otras permeables estas contendrán 
agua que formará distintos mantos superpuestos que reciben el nombre de mantos 
cautivos a causa de que en lugar de tener superficie libre, ocupan todos los huecos 
existentes entre dos capas impermeables.
 Cuando los ríos corren por terrenos permeables por porosidad, una parte de su agua 
se filtra por el terreno dando lugar a mantos subálveos que se extienden a un lado y otro 
del río (sub-álveo lateral) y debajo del mismo (sub-álveo propiamente dicho) de manera 
que es frecuentísimo el caso de que un río esté seco y en cambio los pozos construidos en 
sus inmediaciones tengan agua procedente de las corrientes subálveas del mismo.
 En los terrenos permeables por fisuración el agua no forma mantos sino que corre 
por las grietas constituyendo las llamadas venas acuíferas y ríos subterráneos si son de 
mucha importancia; mientras las venas comuniquen entre sí, el agua alcanza en ellas 
hasta la altura determinada por la línea del nivel piezométrico. En estos casos un pozo 
tendrá o no agua según se tenga la suerte de dar con una vena acuífera o la desgracia de 
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dejarla de lado y perforar únicamente la roca comprendida entre dos o más venas.
 En ciertos terrenos muy compactos en profundidad como ocurre con el granito, 
gneis, pizarras etc, solamente suele hallarse agua superficialmente, corriendo por la 
zona descompuesta, mientras que profundizando no se aumenta el caudal a causa de la 
impermeabilidad de la roca.

Cavernas y grutas.- Cuando el agua circula por grietas en rocas de naturaleza caliza 
ejerce en las mismas una intensa acción corrosiva que unida a la acción erosiva 
intensificada por el movimiento turbillonar del agua, va ensanchando la grieta hasta 
convertirla en conductos de gran diámetro que constituyen las cavernas. Las cavernas 
pueden conservar el río subterráneo que las ha originado, el cual puede dar lugar a lagos 
subterráneos.
 Frecuentemente las cavernas se recubren de incrustaciones que penden del techo 
formando las estalactitas o se elevan del suelo formando las estalagmitas, pudiéndose 
unir para constituir las columnas. Las cavernas provistas de estalactitas y estalagmitas 
reciben el nombre de grutas, reservándose la denominación de cuevas para las cavidades 
subterráneas en general. La formación de las estalactitas es debida al agua infiltrada en 
el terreno calizo que recubre la cueva la cual al atravesarlo se ha cargado de bicarbonato 
cálcico a causa de la acción corrosiva del ácido carbónico explicada en la página ---; 
al llegar el agua al techo de la cueva queda pendiente y al evaporarse deja la caliza 
depositada, la cal e otra gota se suma a ésta y de tal modo la estalactita va creciendo 
hacia abajo. Como hay gotas que no pueden sostenerse y caen al suelo, allí se evaporan y 
se va formando la estalagmita que creciendo en sentido contrario puede llegar a unirse 
a la estalactita para formar una columna.
 El crecimiento de las estalactitas y estalagmitas es relativamente rápido, en ciertos 
casos bastan pocos años para formarse estalactitas delgadas. En las Cuevas del Drac de 
Mallorca, el crecimiento de una estalagmita ha sido de tres centímetros en cincuenta 
años y la formación de las gruesas columnas de las cuevas de Artá, de 20 metros de 
altura, se calcula que ha exigido unos 200.000 años.
 Las dimensiones de las cuevas varían notablemente, en todos los países calizos las 
hay de reducida extensión, pero algunas son verdaderamente importantes, es España 
tenemos las de Aracena en la provincia de Huelva y sobre todo las del Drac y  las de 
Artá en la isla de Mallorca, las primeras de unos cinco kilómetros de recorrido total y 
con numerosos lagos subterráneos entre ellos el lago Martel, considerado como el lago 
subterráneo mayor del mundo y las segundas con vastas salas y majestuosa entrada. 
Las cuevas de Mallorca no son superadas, ni igualadas en belleza por ninguna cueva 
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del mundo, pero en cambio las hay de extensión muchísimo mayor, así las de Postumia, 
en el Carso italiano, tienen 27 kilómetros de recorrido y se hallan atravesadas por un 
importante río subterráneo y las del Mammouth en los Estados Unidos llegan a alcanzar 
más de cincuenta kilómetros de camino subterráneo.
 Los terrenos dolomíticos pueden presentar cuevas si bien de poco desarrollo debido 
a la menor solubilidad de la roca, los yesos y la sal pueden también presentarlas como 
efecto de disolución de dichas rocas pero las rocas que no son sensibles a los efectos de la 
corrosión y además son duras como pizarras, cuarcitas, granito, gneis etc solo presentan 
escasas grietas que el agua es impotente para ensancharlas, solamente en algunas 
areniscas no extremadamente compactas, la erosión turbillonar puede llegar a producir 
cavernas, si bien de reducida extensión.

Simas, dolinas y cuencas cerradas.- Las simas son una especie de pozos naturales que 
desciende mas o menos verticalmente pudiendo llegar a alcanzar profundidades 
próximas a medio kilómetro; a menudo presentan formaciones estalactíticas. Con 
el nombre de dolinas, y en español torcas se designan abismos o pozos naturales que 
presentan relativamente anchos respecto a su profundidad, con todo frecuentemente las 
torcas son designadas con el nombre de simas.
 Las verdaderas simas, estrechas, sinuosas y profundas suelen ser producidas por 
la corrosión y erosión de las aguas que descienden por una grieta, se trata pues de 
procesos análogos a los que han producido las cuevas; en cambio las dolinas, suelen ser 
determinadas por el hundimiento del techo de una caverna, lo que puede tener lugar 
súbitamente como ocurrió en La Frontera (Cuenca) que el día 15 de marzo de 1927 se 
produjo una torca de un diámetro de cincuenta metros.
 Las cuencas cerradas son valles o depresiones cuyas aguas no tienen salida superficial 
y se infiltran ya por grietas, ya por simas o torcas; a veces si son de suficiente extensión 
se forma un río el cual atraviesa la montaña a modo de túnel, tal sucede con el Piuka 
que atraviesa la frontera Italo-Yugoslava por el fondo de las cuevas de Postumia.

Manantiales.- Cuando un manto o una vena acuífera intercede con la superficie del 
terreno, el agua brota al exterior constituyendo una fuente o manantial. La importancia 
del caudal varia desde fuentes que a penas dan un litro por minuto, hasta otras que 
pueden dar más de cien metros cúbicos por segundo dando origen al nacimiento de 
importantes ríos. Muchos manantiales ofrecen un caudal variable según a cantidad 
llovida en su cuenca hidrogeológica, así por ejemplo el manantial Vaucluse en Francia, 
da en estiaje unos cuatro metros cúbicos por segundo y después de grandes lluvias su 
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caudal llega hasta 150, tales diferencias son excepcionales y lo más corriente es que las 
variaciones de estiaje y crecida sean mucho menores, lo que no obsta para que haya 
manantiales temporales que solo broten en época de lluvias apareciendo secos en el 
estiaje.
 Es un hecho de observación vulgar que en el invierno el agua de los manantiales 
aparece templada y en verano aparece deliciosamente fresca, en realidad se trata d una 
ilusión por contraste con la temperatura ambiente, el agua de muchos manantiales tiene 
una misma temperatura en invierno y en verano, a consecuencia de su largo camino 
subterráneo y esta temperatura es próxima a la media de la comarca, supongamos que 
sea 15 grados, en invierno acostumbrado nuestro cuerpo a una temperatura de cinco o 
seis grados, la de 15 parecerá elevada, mientras que en verano, con una temperatura 
ambiente de 30º la misma de 15 parecerá francamente fría.

Pérdidas de ríos y resurgencias.- Ciertos ríos al atravesar rocas muy fisuradas pierden 
una parte o la totalidad de su caudal, el cual sigue un camino subterráneo para 
reaparecer formando un manantial que a diferencia de los verdaderos manantiales que 
recogen agua de toda una cuenca, llevan la misma del río; estos falsos manantiales se 
denominan resurgencias.
 Una resurgencia típica en España es la del río Guadares en la provincia de Málaga, 
que se abisma en una cueva para hacer trayecto subterráneo de seis kilómetros y resurgir 
por la cueva del Gato. Menos típica es la pérdida del río Guadiana, ya que probablemente 
reúnen aguas de oros ríos que como el Záncara y el Cigüela sufren pérdidas en su 
trayecto a través de las calizas.

Manantiales submarinos.- Muchas venas y mantos acuíferos desembocan en el mar 
y si la corriente es importante puede desalojar el agua salada y dar, en los días de 
calma, una zona de agua dulce en la misma costa. En el litoral español los manantiales 
submarinos son muy numerosos unos de ellos, por ejemplo, se halla dentro del mismo 
puerto de Castellón de la Plana, pero en ciertas localidades los hay tan importantes que 
dan agua dulce incluso a muchos kilómetros de distancia de la cosa.

Aguas artesianas.- Cuando las aguas cautivas, es decir que corren entre dos capas 
impermeables, se hallan a un nivel inferior al de la línea del nivel piezométrico, se 
encuentran sometidas a una presión y por consiguiente si se perfora la capa impermeable 
que le sirve de techo, ascenderá hasta la referida línea del nivel piezométrico, constituyendo 
la llamada agua artesiana. La perforación de la capa impermeable superior puede ser 
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natural o producida artificialmente por medio de un pozo, entonces ocurrirá que si la 
línea de nivel piezométrico es más elevada que la superficie del suelo el agua brotará en 
a superficie formando un manantial ascendente o un pozo artesiano surgente.
 Existe la falsa idea de que es preciso que el terreno tenga una disposición en cubeta 
para que las aguas acumulándose en la parte cóncava de la misma adquieran presión 
artesiana, esto ocurre realmente en ciertas cuencas artesianas como por ejemplo la de 
París con pozos en los cuales el agua asciende desde una profundidad hasta de 700 metros, 
pero la mayoría de cuencas artesianas se hallan en valles o sobre todo en las zona costeras 
próximas a montañas y que por consiguiente tienen la línea de nivel piezomético más 
alta que el terreno, tal sucede con los pozos artesianos de la zona de Valencia y Murcia, 
mientras que los de Castilla obedecen probablemente a una disposición en cubeta. Desde 
luego en España existe posibilidad de alumbrar gran cantidad de aguas artesianas que 
aumentarían notablemente la riqueza del país.

Las aguas ascendentes y los manantiales termales.- Cuando las venas acuíferas 
descienden a grandes profundidades, donde en virtud del grado geotérmico hallan una 
temperatura elevada, se calientan y al calentarse pierden densidad tendiendo a elevarse 
nuevamente por la primera grieta que encuentran y al llegar a la superficie, conservando 
la temperatura elevada forman los llamados manantiales termales.
 Como el poder de disolución del agua aumenta con la temperatura y la presión, el 
agua termal en su camino subterráneo disuelve gran cantidad de sustancias minerales 
entre ellas las sustancias radioactivas y por esta razón los manantiales termales 
suelen dar aguas muy mineralizadas y muy radioactivas por lo que tienen aplicaciones 
medicinales. Si el agua se enfría durante su camino ascendente, depositará las sustancias 
disueltas constituyendo los filones de que hemos hablado en mineralogía.
 En España abundan los manantiales termales, especialmente en terrenos antiguos y 
vulgarmente son llamados caldas o termas, constituyendo la mayoría de ellos balnearios 
muy reputados. Es curioso mencionar que en la construcción del túnel del Simplón, 
en los Alpes, se cortó por una sorprendente casualidad que seguramente no volverá 
a repetirse, la rama descendente con agua fría y la ascendente con agua caliente y 
mineralizada, de uno de estos sifones naturales.

Aquí comença el capítol tercer que fa referència a les glaceres...
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1931 – La Questione della Bachetta dei Rabdomanti davanti a la Scienza. 
L’Italia Agrícola. Placencia.

1931 – Una dotzena d’idées fonementals sobre aigües subterrànies. Hoja 
Divulgadora de la Estación Enológica de Felanitx. Felanitx.
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1931 – Estudio geológico de la comarca de Sabadell (Prov. Barcelona). 
Memorias de la Sociedad Española de Historia Natural, 14 (3): 183-228. 
+ 14 làmines i 1 mapa. Madrid.

1932 – La utilitat de les col·leccions locals de fòssils. La Nostra Terra,  Núm. 
50. Pàg. 65-68. Ciutat de Mallorca.

1932 – Discusión sobre algunos trabajos publicados en Alemania sobre el 
problema de la varita de los zahoríes. Ibérica, 38 (943): 157-160. 
Barcelona.

1932 – Discusión sobre algunos trabajos publicados en Alemania sobre el 
problema de la varita de los zahoríes. Ibérica, 38 (944): 173-174. 
Barcelona.

1932 – Investigación de aguas subterráneas para usos agrícolas. Salvat Editores 
SA. Barcelona. 540 pp. + 272 gravats.

1932 – Mapa Geològic de les Serres de Llevant de l’illa de Mallorca. Escala 
1/50.000. Dos fulls. Exc. Diputació de Balears. Palma.

1933 – Dues notes sobre la geologia de la Serra de Llevant, de Mallorca. 
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 33(1-3): 154-158. 
Barcelona.

1933 – La paleogeografia de la Mediterrània occidental segons les idees 
d’Émile Argand. Géologie des Pays Catalans. 2: 1-8. Barcelona. 
(reproducció del article publicat a Ciència, 21 l’any 1928).

1933 – Algunas observaciones geológicas en la Romana (prov. de Alicante). 
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, 33: 59-73. + 1 làmina 
i 1 mapa. Madrid.

1933 – L’existència del Burdigalià a la Serra de Ferrutx (Artà). Butlletí de la 
Institució Catalana d’Història Natural, 33(1-3): 1-2. Barcelona.

1933 – L’estructura de les Serres de Calicant i de Sa Font a la regió d’Artà. 
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 33(1-3): 3-4. 
Barcelona.

1934 – Introducció. Géologie des Pays Catalans. Iles Baléares. “Association 
pour l’etude géologique de la Méditerranée Occidentale”, 2(5): 1-
12. Barcelona.

1934 – Nociones de Agricultura y Zootecnia. Reus. Artes Gráficas Rabassa. 357. 
Págs.
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1934 – Nociones de Técnica y Economía Industrial. Artes Gráficas Rabassa 
(Reus). Tarragona. 145 pp.

1934 – Introducción a volumen II de la Geologie de la Méditérranée 
Occidentale. Tratado sobre la historia del conocimiento geológico 
de la Isla de Mallorca. Géologie des Pays Catalans. Barcelona.

1935 – Principios de Agricultura, Técnica agrícola e Industrial y Economía. 2ª 
edición modificada y corregida. Artes Gráficas Rebassa, Reus. 
Tarragona. 513 pp.

1935– (LAMBERT, J.) Sur quelques échinides fósiles de Valence et 
d’Alicante communiqués par M. Le Prof. Darder Pericás. Boletín de 
la Sociedad Española de Historia Natural, 35 (7): 359-371. + 2 làmines. 
Madrid

1935 – (amb Maria SEGUÍ de DARDER) Introducción al estudio de las Ciencias 
físico-naturales. Primer Curso. Tarragona. Talleres tipográficos: Suc. 
de Torres & Virgili. 155 pp + 239 gravats.

1935 – Introducción al estudio de las Ciencias físico-naturales. Segundo Curso. 
Tarragona.Talleres tipográficos. Suc de Torres.& Virgili.

1936 – Introducción al estudio de las Ciencias físico-naturales. Tercer Curso. 
Tarragona. Talleres tipográficos: Suc. De Torres & Virgili. 166 pp + 
252 gravats.

1936 – Mallorca. Colección “Album Maravillar”. Geología y Minería. Librería 
Catalonia. Barcelona.

1942 – España es el campo. Principios de Agricultura Técnica agrícola e industrial. 
Tomo I. Cataluña Agrícola. 464 pp. J. Boix Fort, Barcelona

Obres pòstumes

1945 – Estudio geológico del Sur de la provincia de Valencia y Norte de 
Alicante. Boletín del Instituto Geológico de España, 57(17) primer 
fascículo: 1-304. Madrid.

1945 – Estudio geológico del Sur de la provincia de Valencia y Norte de 
Alicante. Boletín del Instituto Geológico de España, 57(17) segundo 
fascículo: 305-775 + 11 láminas. Madrid.
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1946 – Història de la coneixença geològica de l’illa de Mallorca. Editorial Moll. 
Palma de Mallorca. 185 pp. Dues impressions.

1961 – (amb Josep DARDER SEGUÍ) Investigación de aguas subterráneas. 2ª 
edición. Salvat Editores SA. Barcelona. 511 pp.

1986 – La paleogeografia de la Mediterrània occidental. Ciència, 47: 28-
34. (reproducció del article publicat a Ciència, 21 l’any 1928). 
Barcelona.

1998 – Història de la coneixença geològica de l’illa de Mallorca. Edició facsímil 
amb motiu de la celebració de X Simposio sobre la Enseñanza de la 
Geología, Mallorca, del 7 al 13 de septiembre. Quaderns d’Història 
de la Ciencia, Geologia. Una aproximació didàctica a l’obra de B. 
Darder. Editorial Moll. Mallorca.

Material inèdit

Inédit –Geología General. Manuscrit, 450 pàgines mecanografiades.

Evolució en el nombre de publicacions de Bartomeu Darder i la seva relació amb els principals esde-
veniments.
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Alguns articles de premsa escrits per i sobre B. Darder i Pericàs

(s’ha deixa’t com XXX quant hi ha alguna dada que és dubtosa o no ha estat 
possible trobar).

1917 o 1919 – Conferencia en el ayuntamiento. XXX, 31 de octubre.

1919 – De una excursión. Torrent de Pareys-Sa Calobra-Puig Roig. 10 agost. 
La Almudayna,  Palma.

1921 – Movimientos epirogénicos en Mallorca. El Día, 22 de julio. Palma.

1925 – El Dr. Bartomeu Darder ens parla de la recerca d’aigües subterrànies 
amb lajuda de la vergella. La Nau, 20 de juny. Mallorca.

1925 – Conferencia por D. Bartolomé Darder – Los fenómenos geológicos 
el Carso. La Ultima Hora, 31 de diciembre. Palma.

1926 – Bartlomé Darder y Mallorca. El Dia, 11 de Junio. Palma.

1926 – Banquete a los congresistas geólogos. La Almudaina, 13 de junio. 
Palma.

1926 – La baguette des “sourciens”.  L’echo de Paris, Samedi, 3 Juillet. Paris

1926 – Una qüestió interessant. La Publicitat, 10 d’Octubre. Barcelona

1926 – El pagès tenia raó. La Publicitat, 24 d’Octubre. Barcelona.

1926 – “Ciencia” Revista Catalana de Ciencia y Tecnología. La Publicitat, 29 
d’Octubre. Barcelona.

1926 – El descobriment d’aigües subterrànies mitjançant el bastó 
d’avellaner. La Veu, 2 de Desembre. Mallorca.

1927 – La vergella d’endevinar corrents subterranis. La Publicitat, 15 de 
Febrer. Barcelona.

1927 – Estudios geológicos y radiológicos. XXX, 5 de Marzo.

1927 – Conferència del Doctor Marcel i Riba. XXX, 22 de juny.

1927 – La rabdologia, ciencia delicada. La Publicitat, 29 de Juny. 
Barcelona.

1928 – El problema del agua en Miajadas. Nuevo Dia (Cáceres), 6 de mayo. 
Barcelona.
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1928 – El Dr. Bartomeu Darder ens parla de la recerca d’aigües subterrànies 
amb l’ajuda de la vergela. 20 de juny. La Nau. Mallorca.

1931 – En L’Associació per la Cultura de Mallorca conferencia de D- 
Bartolomé Darder. La Almudaina, 1 de enero. Palma.

19XX– El problema de las aguas: conferencia de D. Bartolomé Darder. 
Correo de Mallorca, XX. Palma.

19XX– Conferencia del señor Darder. XXX, XX.

19XX– Les idees morals i les col·lectivitats. XXX, XX.
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J   osep Darder, continuant la feina començada pel seu pare 
el 1924, es va dedicar a l’exercici de la professió liberal 
com geòleg consultor des de l’any 1944 (mort del pare) 

fins la seva mort (2008). Especialment ho feu en el camp de la 
prospecció d’aigües subterrànies i més endavant de la geotècnia. 
En una conferència pronunciada a la Facultat de Geologia de la 
Universitat de Barcelona l’any 2005, Josep Darder va analitzar 
el desenvolupament de la geologia aplicada, especialment en 
els camps de la prospecció d’aigües subterrànies i la geotècnia, 
durant els darrers 76 anys. En el transcurs d’aquests anys hi 
van haver factors socioeconòmics rellevants, com la segona 
república, la guerra civil, la dictadura franquista, la crisi del 
petroli..., que van influenciar de diferent manera l’activitat de 
la geologia aplicada. 
En total van ser realitzats més de 2.530 informes hidrogeològics 
i geotècnics durant l’etapa 1924-2005, dels quals més de 2.100 
van sortir de la mà de Josep Darder. Treballador infatigable fins 
l’últim dia de la seva vida i amb vocació de professor, va ser el 
padrí i mecenes d’un grup de professionals de la geologia que 
sempre el recordarem amb gran gratitud i afecte.


