
Col·lAbORACiÓ 

El professor Madem 

Aquest mes de febrer, justament el dia 19, es 
compleix el desè aniversari de la mort del Senyor 
Madern —iVlartí Madern Carreras—. Nascut a l'Em
pordà, s' integrà a Cervera amb plenitud. S'incorporà, 
de beíl antuvi, com a funcionari de Telègrafs quan 
els telègrafs funcionaven amb el sistema Morse —de 
punts i ratl les. 

Els lleures que dit ofici li deixava els dedicà, 
en bona part, a les tasques de la docència i són múl
t ip les les generacions de cerverins i comarcans que 
han passat per la seva aula. Dels seus mètodes pe
dagògics n'hem sent i t més d'una crít ica però la seva 
eficàcia resta més que provada. El test imoni d'una 
considerable quantitat d'ex-alumnes que exerceixen 
llocs de responsabil i tat en tota mena de camps, és 
inqüestionable. 

Quan s'estabií, per primera vegada a Cervera, un 
Insti tut de Batxil lerat que s'anomenà «Santiago Ra
mon y Cajal», ell preparavan bon nombre d'alumnes 
i era fama que anaven ben preparats." ' ^ • '• 

L'aula de! senyor Madern es trobava instal·lada 
en una cambra adjacent a l'Oficina de Telègrafs, tras
lladada no fa gaire, que rebia !a llum d'un pati interior. 
L'espai no sobrava però era molt ben aprofitat. Al l í s'hi 
trobaven [ens hi trobàvem) alumnes de tots els ni
vells, però això no impedia que cadascun d'ells rebés 
les explicacions pert inents a les diferents matèries 
i fossin degudament revisats els seus coneixements 
gairbé a diari . A la pissarra tan aviat s'hi podia veure 
un polinomi com una equació t r igonomètr ica. Anota
va i contestava els missatges telegràf ics entre lliçó 
i ll içó sens menysteniment de l'ordre i control del 
trebal l , Al l í s'hi feia de tot : dibuixàvem mapes amb 
t inta xinesa i ens ensenyava a retolar amb gran per
fecció ja que els seus dots de dibuixant eren supe
riors. EI mateix copiava a màquina amb paper carbó 
les lliçons que després ens proporcionava a cada un 
de nosaltres. Encara li sobrava temps per dedicar-se 
a la f i latèl ia i a col·leccionar minerals que tenia expo
sats en un armari allí mateix. 

Quan l ' Institut fou clausurat, ell continuà la seva 
tasca al servei de ' l a Mútua Escolar, precisament a 
les mateixes aules de l ' Institut, tasca que no deixà 
f ins a la seva jubi lació. De les anteriors notes es 
desprèn la condició polifacètica de ['esmentat pro
fessor. 

La jubi lació, primer de l 'Oficina i més tard de 
les seves tasques docents, li donaren ocasió i temps 
per endinsar-se en una act ivi tat —una més— mono
gràfica, altament especialitzada que el va absorbir 
f ins el darrer dia de la seva vida: la Paleobotànica. 
Dels seus estudis de Paleobotànica de la Segarra ja 
se n'ha publicat més d'una referència a la premsa 
local i concretament li fou dedicat un quadern de la 
Biblioteca de Cervera i la Segarra que publica En 

Ramon Turull . 

Les recerques en el camp de les Ciències de la 
Natura sempre havien format part d'aquelles activi
tats que emplenaven els seus lleures. Recordem les 
èpoques en què es dedicava a recoll ir dades meteo
rològiques 0 bé minerals. s 

La circumstància que no gaire lluny de Cervera 
s'hi troben unes pedreres on hi apareixen, amb cer
ta freqüència, restes fossil i tzades de plantes del Ter
ciari —majorment corresponents al període de l'Oli-
gocen— l'encarrilà cap a l'estudi d'aquella branca 
científ ica a la qual es lliurà amb el seu entusiasme 
acostumat, tot una pila d'anys, col·leccionant fòssi ls, 
classif icant-los i estudiant-los tot cercant l'ajut d'on 
calia per t i rar endavant les seves recerques. Es posà 
en contacte amb especial istes i sol·licità el consell 
dels experts més destacats en la matèria i anà a 
parar a la Universitat de París on li proporcionaren 
abundant material d'estudi. El cas és que la branca 
que ell cultivava es trobava desassistida al nostre 
país fins i tot a nivell universitari però com que do
minava el francès li era fàcil mantenir i intercanviar 
correspondència amb professors francesos. 

El resultat és una magnífica col·lecció de fòssi ls 
de ful les i altres parts, de plantes que un dia po
blaren els àmbits de la nostra comarca. La col·lecció 
va acompanyada d'uns estudis monogràfics de cada 
una de les diferents espècies exhibides. Unes làmi
nes meticulosament dibuixades, en paper mi l imetrat , 
representen cada exemplar, complementades per uns 
quadres sinòptics i la monografia mecanografiada. 
Hi ha algunes làmines —poques— on s'hi compen
dia tota la notícia de l'espècie referida amb el di
buix que la representa d'una manera artíst ica. És una 
l làstima que la mort el sorprengué amb prou feines 
iniciada aqueixa mena de recopilació, que és d'una 
gran qualitat artíst ica, com hem dit . 

- Tot aquest material es troba depositat al nostre 
Museu Comarcal on, en unes vi t r ines a propòsit, 
s'exhibeix la major part de la col·lecció. En f ront de 
les v i t r ines s'hi poden veure les làmines descript ives 
corresponents. 

Hem intentat, amb aquestes ratl les, destacar al
gunes de les_ facetes del notable professor Madern, 
mestre de mòlts cerverins, investigador insòlit, auto
didacte inquiet i sempre sorprenent per la manera 
de profunditzar en les temàtiques que el captivaven. 
Val la pena de destacar la seva tasca pel que pugui 
tenir de modèlica de cara al futur. 

Jaume LLOBET i PONT 
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