
SEMBLANI;A BIOGRAFICA DEL DR. EMILI DARDER I CANEVES

Josi,i, FORTEZA

Permetcu-me, amics, quc us parli d'Emili Darder: per a uns, desco-

negut; per a uns altres, oblidat; i per a nosaltres, enyorat amb desolacio

i tristor.

Darder: metge singular. Catala de Mallorca i amador del nostre pais,

al qual dedica una intensa vida dc treball honest i dignissim fins quc les

bales segaren sa vida, l'hivcrn del 1937, at ccmentiri dc Palma.

Va ncixer a la nostra ciutat de Palma el 20 dc junv dc 1895, fill de

D. Tomas, iambi metge destacat, a qui la Ciutat de Palma to un carrer

dedicat.

Va fer cl batxillerat amb notes excel•lents, i a 1'hora d'ingressar a la

universitat no tenia l'edat reglamentaria, per que la tamilia hague de

sol•licitar un permis que li fou concedit. Va acabar la medicina abans de

complir cis 20 ant's, i traguc el titol pocs anys mes tard.

Conegue na Miquela Rovira I'anv 1917 a la vila de Deia, on cstiuejavcn,

i es casaren el 24 de junv de 1920; ambdos eren atrets per 1'excursio-

nisme i pels fossils. Va fer el doctorat, i al cap de poc temps ingressa a

!'Academia de Medicina i Cirurgia de Palma.

Oposita a l'Institut d'Higiene i va guanyar la placa d'Alacant, que va
pcrmutar amb la del Dr. Vinyes, i es pogue quedar a Palma.

El Dr. Darder sent una gran vocacio per a combatre les malalties

infeccioses, forca esteses a Mallorca en aquell temps. A aquest fi instal-la

un laboratori d'Analisis Cliniqucs, el primer autenticament cientific apa-

regut a la nostra ilia. Es dedica amb entusiasnie a donar confercncies pets

pobles de Mallorca, tot divulgant entre la gent dels pobles i del camp cls

concixcments d'higienc noes indispensables. Aixi trobam ja en el Quadern

de I'Associacio per la Cultura de Mallorca, d'Agost-Sctcmbre de 1923, la

rcsscnva d'una interesant conferencia at poble de Capdepera, en la qual

cxplicava Ics mesures a prendre per tal dc prevenir les malaitics infec-

cioses. Les seves expositions eren sempre senzilles i Glares, assequibles a

I'auditori.

El mateix entusiasme que sentia per combatre les malalties inicc-
cioses, ]'abrandava igualment per a divulgar ]a nostra propia cultura i
1'amor a la Patria; no ens ha d'estranvar, clones, quc, at comencament
d'aqucll 1923, figures entre cls fundadors de la A. P. C. M. i fos vocal do la
junta dc I'cntitat.
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L'altrc amor cntranyable de I'home a qui avui retem homcnatge, foren

cis infants, particularment aquells en edat cscolar. Veurem mes endavant

la seva tasca en aquest sentit.

-IASCA SANITXRIA

A partir del 1922 comen4a la seva gran labor sanitaria amb les conic-
rencies a Ciutat i arreu de Mallorca; i tambe cstudia el nostre estat
sanitari i dona normes i oricntacions al poble per a millorar-lo. El sub-

titol dc Ics sevcs conferencies era «Lluita contra les malalties evitables».

Obtineut ja cl doctorat el 1924, fou elegit membre de 1'Acadenia de

Medicina i Cirurgia do Palma.

A I'entrada d'estiu del 1930, quan portava ja on grapat d'anys al cap

del ,Servci d'Epidemiologia de l'Institut d'Higiene», juntamcnt amb ci

Dr. Durich, Inspector Provincial de Sanitat i amb la col•laboracio dcls

Drs. Alorda, Vanrell, Porcel i Valenti, organitzaren una gran «Exposicio

d'Higiene Social,), que tambr fou patrocinada per 1'Associaci6 per a la

Cultura do Mallorca.

L'exposici6 ocupaca quatre grans sales, plenes de cartclls, grades,

napes, fotografics, etc. La tercera sala, en bona part del Dr. Darder, era

dedicada if problema de les aigi.ics, la tifoide i la difteria. A la quanta Sala

tpatrocinada per la A.P.C.M.), s'hi presentava la propaganda antialcoholica,

pels Drs. Valenti i Darder. Tenia una secci6 antisifilitica, d'educacio higie-

nica i amb un servei de sen oretes visitadores.

Quedava encara una altra sala, no tan gran, amb una col•lcccid seleccio-

nada de mapes, del Dr. Darder, sobre natalitat, mortalitat i malalties

inieceloses.

Abans de cloure's aqucsta notable cxposicio, el Dr. Darder pronuncia

on bell parlament: <<La propaganda de la Higiene Social >>.

Si qualcu do vosaltres tingues interes a llegir-lo, es reproduit a i'exem-

plar del me,, d'agost de 1930, de Ia revista « La Nostra Terra)).

En el seu parlament es plany que cl centralisnie de Madrid dificultava

o entorpia les campanves sanitaries que s'emprenien als paisos catalans, i

Iloa la labor que feu la Mancomunitat Catalama, en reorganitzar la sanitat

d'una manera admirable.

Entre cis poblcs que pogueren escoltar cls savis consells de l'il•lustu'e

mctge recordem: Soper, Capdepera, Felanitx, Campanet, Arta, Inca, Hos-

talcts i altres.

A Palma les seves dissertacions mes destacades foren: la ja resse-

nvada, de I'Institut d'Higiene, a ('Academia de Medicina i Cirurgia, a la

Casa del Poble, i al Col•legi de Metges.

Una altra tie les grans obres del nostre amic fou la crcaci6 i inauLIu-

racio del Dispensari Central do l'Ajuntament clue, a roes de les seccions

o departaments de les diverses especialitats, comptava amb els serveis

de Raigs X, Maternologia i Infancia, amb laboratori de llet maternitzada.
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Ta nbe va Iundar altres dispensaris a divcrsos barns do Palma, ]a majoria

defs quals desaparcgucren despres del 1936, com quedaren redults a la

minima expressici cis serveis del Dispensari Central, que avui Iunciona

liastimosament.

El junv dc 1932, a divensos hoes d'Espanva i tambe a Mallorca sc

cclehra la << Setmana d'Hi<gine Mental,. Com era de suposar, Cl noslre home

hi intervinguc activament; cl quart dia fou ell el conferenciant i disserta

sobre cl tcma: ,Sdilis, Alcoholismc i Paralisi General,,.

La Aln udaina» del 24 de junv d'aquell anv, reprodueix extractada In

rclerida confcrencia, pronunciada a la Casa del Poblc.

Tot just acabada fa Setmana d'Higiene Mental comen4ava cl VII

Congres de Beres de Llerrgua Catulcma on no manca In seva collaboracio

malarat la feixuga tasca quc aquells dies pcsava damunt la seva esquena.

El 27 d'aqucll matcix junv arrihava la motonau <<Ciutat dc Palma»,

plena a vcssar de congressisles, familiars i agregats comcrcials, 1.040

persones en total; alguns dels quals hagueren d'allotjar-se en cl mateiv

vaixell, per no haver-hi prow places disponihles als hotels habituals. Eren

al moll a esperar els congressisles, un gran nombre de collegucs mallor-

quins, una comissio de ]'Ajuntament, on es veien entre altrcs regidors cis

Srs. Crespi, Dander, Aguilo, etc. Tamhd hi eren el president do la Diputacio,

el vice-president del Congres Dr. J. Mir i Mir, i moltes representacions

d'entitats sanitaries i culturals.

Abans quc els congressistes haguessin desembarcat, apareguc on gran

cartell que deia: <<SM BIN ,vRRIB .v s>.

No tenim temps ni espai per a ressenvar totes Ics representacions i

personalitats quc assistiren al Congres, peso si que assenvalarem que

vinguc cl Dr. Pevri, Conscller do Sanitat de la Generalitat de Catalunva,

que 1'Ajuntament dc Barcelona envia una bona representacio i que tambe

vingueren representants del Rossello i del Pais Valencia.

La inauguracio del Congres fou dc gran gala a I'Ajuntamcnt. El batle

Sr. Jotc fini son parlament rccitant una estrofa del nostre Joan Alcover.

Tot I'auditori esclata en una ovacio entusiasta, i testa una Ilarga cstona

a pcu Bret. El governador Sr. Manent tambc feu on brillant parlament i,

corn tots cis que Cl precediren, s'expressa en la llengua dc I-lull, d'Ausias

March, d'Aribau i que venturosament tambc cs la rostra.

La marxa del Congres fou satisfactoria i prolitosa. Els temcs principals

Toren <<La Tubcrculosi i la Hipcrtensio».

Corn a conscquencia defs treballs sobre climatologia presentats al

Congres amb activa cooperacio del Dr. Dander, hi hague una important

reunio destinada a crear un Servei Meteorologic a les Balears. Aquesta

reunio fou presidida pet Dr. Fontsere, quc estiguc acompanyat de destacats

congressistes, corn tamhe dc tccnics i representants dels organismes offi-

cials. Es va estudiar fa importancia del nrojecte des del punt de vista

sanitari, puix que havia de scrvir per a detcrminar els estats climatologics,

tan interessants per a establir una bona tcrapeutica.
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El President do la Diputacio presta suport al projecte, i afegi: <<Comp-
tant amb I'entusiasme dels nous vocals, Srs. Crespi i Darder>>.

La clausura del Congres tinguc Iloc al Sa16 d'Actes de In Diputacio.
Entre altres parlarnents de congratulacio i comiat, el Dr. Darder dcstaca
I'esperit de gcrmanor que havia regnat en les jornades del Con_gres i Clue
havia servit per a estrcnycr mes cis lla4os entre cis paIisos dc parla cata-
lana. Recorda I'obra de Ramon Llull, en la qual tambc hi ha llibres de
Medicina.

El 1933 fou elegit membre de ('Academia de Medicina i Cirur<gia do
Barcelona.

T.ASCA PA FRIOTICA, SOCIAL I POLITICA

Darder sentia un intens amor pels pafsos dc parla catalana, i en tot
moment propaga aquest arnor i fomenta la nostra cultura.

En 1930 fou elegit president de l'Associacio per a la Cultura do Mallor-
ca, de la qual era soci fundador . El matcix any , en I'acte fundacional de In
Joventut Escolar, seccio de I'esmentada entitat, fa on bell parlament
encoratjant els joves a emprendre el llarg cami que condueix a la dignifi-
cacio i l ' enaltiment de la Patria.

El 12 d'abril del 1931 es elegit regidor ; eren les primeres cleccions
populars o de sufragi universal, despres de ]a dictadura del general Primo
de Rivera.

Darder patrocina el projecte general de construccions escolars, amb tal
entusiasme que durant els 6 anys de Republica en que ell fou dos copy
batlle, s'inauguraren mes escoles a la nostra ciutat que en els 20 primers
anys de Dictadura Franquista . Es dona la trista circumstancia que unes
quantes d'aquestes escoles, a partir del 1936 , foren ocupades per forces de
l'exercit o per dependencies de <(Falange)). El mes gran i rncs bell d'aquest
grups escolars , « Grup Escolar Jaume 1)>, empla4at , La Feixina », estiguc
uns quants anys ocupat pels militars , despres parcialment va tornar a
funcionar com a grup escolar; la Guardia Municipal n'ocupa una petita
part, on cobraven les multes de circulacio. Actualment I'edifici presenta
un aspecte deplorable : extraordinariament brut , finestres tapiades, vidres
trencats , portes esbotzades . L'« OJE » ocupa una petita dependcncia i uns
musics una altra; una bona part de l'cdifici, en pcssimes condicions, cs
destinat a l'ensenyament.

Si en Darder aixecava el cap, en veurc aquest espectable , no caldria
que li fiqucssin cap bala al cap per a tornar - se a morir.

El mateix any 1931 treballa amb els companys de ]a comissio que
redactaren l'Estatut d 'Autonomia de les Balears . Poc despres , en el viatge
que ]a A . P.C.M. feu a Eivissa per tal de propagar I'Estatut, pronuncia
alguns discursos.

Tambc trobem la seva collaboracio al Calendari Mallorqul , que edita
la benemerita entitat que ell presideix.
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El goner de 1932 deixa la presidencia de l'A.P.C.M. (resta, pero, vocal
de l'entitat), i intensifica la tasca politica. El setembre del mateix any viatja
a Barcelona amb 1'expedici6 de mallorquins que van a festejar 1'Estatut
i a retre homenatge al president Macia. En aquella expedicio represents
la Diputacio de Balears.

El juny del matcix any, el Centre Cultural del Districte Tercer va
dedicar un cafe-homenatge a la Comissio de Cultura de I'Ajuntament i al
seu president Emili Darder. Va celebrar-se al Camp de Son Canals un
diumenge horabaixa, amb assistencia d'un gran nombre d'obrers i un bon
grapat de regidors de I'Ajuntament, i tambe hi havia representants de
l'Ateneu, de la Associacio per a la Cultura de Mallorca i d'altres entitats.
Es llegiren quantioses adhesions i entre elles la del director de primera
ensenyanca, Sr. Capo Vals de Padrines.

En cl pat-lament que feu el Sr. Canovas, glosant la personalitat de
I'homenatjat, digue entre altres cores: < Darder es un home que, malgrat
la seva senzillesa i modestia, to un temperament de ferro».

Quart Darder es va aixecar per agrair 1'homenatge, fou saludat amb
grans aplaudiments i digue que 1'acceptava perque estava especialment or-
ganitzat per obrers i per que els servis d'estimul i d'encoratjament en 1'obra
que rcalitzaven en profit de la cultura i de la Republica i que altrament
no havien fet sing complir com a mallorquins, espanyols i republicans.

Va donar una relacio amb tota mena de details d'allo que havien fet
quart a construccions d'edificis escolars, adquisicio de materials d'ense-
nyament, augment de sous als mestres, creacio de places d'auxiliars, etc.
Va acabar demanant la collaboracio a tots.

A Ics acaballes del 1933 fou elegit Batlle de Ciutat, i intensifica la
carnpanya escolar i d'higiene.

L'any 1934 ci comite de relacions entre Catalunya i Mallorca fa public
un manifest destinat a incrementar I'esperit de germanor i la bona colla-
boracio d'ambdos pobles. Entre les signatures d'aquest manifest trobem:
Pompeu Fabra, Lluis Nicolau d'Olwer, M. Antonia Salvs, Joan Estelrich,
Francesc de Sales Aguilo, Emili Darder, i d'altres.

Tambc pren part a ]'homenatge que aquell any es fa a Santiago

Russinyol.

Presidi una assemblea d'Ajuntaments de les Illes, amb l'objecte de
resoldre serioses dificultats que un augment d'aranzels havia provocat
en la venda de les ametlles a 1'exterior; cosa que afectava seriosament
I'economia del nostre camp.

Tambe en aquesta assemblea proposaren la descentralitzacio de la
,Junta d'Administracio de Carreteres>>, tot sollicitant que la dita junta tin-
gues un representant per cada partit judicial de les Balears.

Amb motiu de la visita del ministre d'Economia Lluis Nicolau d'Olwer,
en que feu entrega a la ciutat del castell de Bellver, la A.P.C.M. i <(La Nos-
tra Terra>> oferiren un sopar al ministre. Darder ret homenatge a 1'amic,
al ministre i al dignissim collaborador de la revista esmentada, i li demana
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quc s'interessi perquc aviat siLIui un Ict I'evIensio a Mallorca ctrl dccret (IC

bilingi isms.

Quan el Conseller de la Generalitat de Catalunya, Ventura Gassol,

viatja a Mallorca, I'Ajuntament amb el seu battle Dardcr, el reberen amb

pales alccte, i organitzaren apats i excursions cn honor sett. Durant 1'estada

de 1'ilustrc hosts, es descobri una lapida amb el nom de Francesc Macia,

at barn de So N'Espanvolet.

Dander s'havia integrat a I'Accio Republicana dc Mallorca, pcro des-

pres, en tundar-se I'Esquerra Repuhlicana Balcar (abril 1934), s'hi incor-

pora i forma part del seu consell regional.

Despres del 6 d'octubre de 1934 fou deposat de la presidencia de

I'Ajuntamcnt Inns al 22 do febrer de l'anv segiicnt, quc va rcincorporar-se al

carrec que havia assolit per elcccio popular.

El 29 de febrer de 1935 presidi una sessio necrologica dedicada a

Joan Alcover, amb motiu (let 10^ aniversari de la seva mort. At salo de

sessions, despres del discurs del battle, els orisons i la Banda Municipal

interpretaren -La Balengucra» que Cl pubic escolta amb respects i vene-

racto.

Malgrat les moltfssimes ocupacions del Dr. Darder, el seu laboratori

d'Analisis no qucda mai desatcs i a t'estiu no Ii mancava temps per a

visitar, sense previ avfs, Ics colonies escolars per tal do veure si els infants

estaven degudamcnt allotjats i alimentats. La seva visita anava semprc

acompanyada de coves Cie fruita per als escolars.

Et. 18 DE. JUuot.

El dia de 1'Al4ament , era a Palma , estava malalt . No dormia a les nits,

prenia fanodormo . No vogue logic ni amagar- sc. Anaren a passar el dia

a Son Ferriol , poblet at pla i a pocs quilomctres de Patina , i retornaren a

Casa. El Dr . Sureda i el seu gcrma Bartomeu , tambe met-c, Ii Icren un

certificat de malaltia, per a j ustificar quc no es podia presentar a I'Ajun-

tament a deposal- cl carrec, segons requcriment que se li havia let. Havia

ti-1g1-It una angina de pit.

El 20 de j uliol, a les 4 del capvcsprc I'anarcn a detenir , amb metralletes,

esbotzaren les porter . Era at llit. Ell va demanar on el portaven i li contes-

taren: « Ya to veremos >>. El portaren a I'hospital , on estigue de 10 a 12 dies,

i despres el portaren at Castcll de Bellver , on ja hi havia molts detinguts,

entre ells Alexandre Jaume , amic i collaboration scu, qui tambc fou al use-

Hat; estava incomunicat en una torre. Ell fou portal a la infernicria. El sell

cstat dc salut era tan precari quc hom creia quc no scrien a temps de

feu-li Cl judici.

Tambe hi havia detin(fut al Castcll l'apotccari Tomas Cano, quc acon-

segui sortir d ' aquell captiveri i ha mort fa pocs anys d ' un inlart.

El misscr ( l'advocat), aconsclla a l'esposa que no puges a veure'l. Coln
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a malalt li cnviaren un matalas, una taula i una butaca, que no Ii Iliurarcn

fins al cap de temps. Tambc I'esposa li envia ones fotografics, que rebc

amb unes inscripcions a sobre, escrites a ma i amb tinta que deien

<<Arriba Espana» i « Viva Espana Fascista>>.

Aleshores hi havia al castell 800 presos i nomes tenien 400 marfegons.

Ws detinguts hi havia encara al gran magatzem de fustes de Can Mir.
Del castell el portaren un altre cop a (.'Hospital Civil, gairebe extenuat.
En el consell de guerra, el fiscal demana 20 anus de preso, pero el

tribunal militar el condemna a pena de mort.

Permeteu-me que us llegeixi unes paraules del fiscal, en el consell

de gucrra, reproduides a la premsa d'aquells dies: « Dice el Fiscal que

los cuatro encartados pertenecfan al Frente Popular y realizaban intensas

actividades para hacer estallar cl movirniento sovietico en Mallorca, y

termina pidiendo la pena de muerte para Alejandro Jaume Rossello V

Antonio Qucs Ventavol y la de veinte anos de presidio para Antonio Matheu

Ferrer v Emilio Dardcr Canaves. Ademas, conjuntamente deberan abonar

diez millones de pesetas».

Eludim donar els noms del Jutge Instructor, Fiscal o altres compo-
nents del tribunal, perque aquest modest treball to la intencio de reivin-
dicar la dignitat d'Emili Darder, pero no preten de cap manera despertar
odis ni desigs de venjanca contra ningu.

Tambe se I'acusava de sectari antireligios, de separatista, i d'estar
complicat en contraban d'armes.

Quant a la primera acusacio, les monges del <<Temple>> declararen a

favor de l'acusat, bo i explicant els molts benefices que n'havien rebut, elles

i la seva institucio benEfica.

El defensor diu, referent a la segona acusacio, que el fet que quan
fou bibliotecari del « Circulo Mallorqufn» compras entre molts altres
llibres castellans, alguns de catalans i de caracter catalanista, no prova
que ell fos separatista.

Quant al contraban d'armes, el defensor destaca que no s'ha provat
1'existencia d'aquest contraban.

Hom diu que el medicaven intensament per tal de poder-lo afusellar.

La scva vidua ens ha assegurat que entre altres medicaments li injectaven

oli camforat.

El penutilm dia, quan dinava, li digueren que I'havien de matar.
El darrer capvespre, I'esposa i la filla el passaren al scu costat. La filla tcnia
15 anys. El dia abans havia dit a l'esposa: <<Dema si vens a veure'm porta'm
pernil, formatge i figues seques». Despres d'acomiadar-se, 1'esposa torna
enrera, i puja tres cops 1'escala rcpetint el comiat. Ell encara li digue:
Si tens coratge, vine a la nit».

Mentrestant li expropiaren la casa, el laboratori, mobles i una valuosa
biblioteca. Una important cofleccio de fossils, pogue esser salvada al4egant
que era propietat de son cosi Bartomeu, catedratic de I'Institut de Tar-
ragona.
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El 24 de febrer de 1937, estant asegut damunt un pedris, perque el scu
estat de salut no li pcrmctia d'aguantar-se dret, fou afusellat.

Hom diu que entre els espectadors, hi va haver qui aplaudi... Sembla
mentida que hi hagi persones que puguin donar on espectacle tan deni-
grant!

Aigun temps despr6s, la vidua rebia la capsula d'una bala, amb la data
fatal gravada. Li digueren que si volia un record del seu marit, aquell era
cl millor, era l'estoig de la bala que l'havia mort.

Na Miquela ha portat molts anys penjat at coil aquest emmetzinat
obsequi. Li donava coratge i la immunitzava contra l'ambient que 1'en-
voltava.

En el llibre de Bernanos ,Les grands cimetieres sous la Lune>> i en el
Caliu», publicacio postuma do Lluis Nicolau d'Olwer, a Mexic, podeu

trobar m6s details d'aquest trist espectacle.
Darder era catolic practicant, pero no era d'aquells que intenten de

fer servir la religio per a defensar uns privilegis generahnent immeres-
cuts. Tenc l'honor d'haver-lo conegut personalment. Ell em va ensenvar a
manejar el microscopi i a estudiar les preparacions, poc abans d'anar a la
universitat. Puc dir-vos quc era 1'home m6s afable i respectuos que mai
hagi conegut.

El meu agraiment a Dona Miquela Rovira, vidua de Darder, per la
seva bona acollida i la informacio que m'ha facilitat. Tambe at < Diario de
Mallorca>> per ics facilitats que m'han donat per a anar a escorcollar diaris
antics del seu arxiu.

Altra informacio I'he obtinguda de -La Nostra Terra» (1928-1936).

Dr. J. M. BATISTA I RocA: Hem d'estar molt reconeguts per aquest
homenatge a la memoria d'aquest metge mallorqui quc ha estat un exemple
tamb6 com a ciutada i home lleial a les sever idees. Un catala de Mallorca
que es mereix el record de tots els altres catalans. Moltes gracies. Dr. Josep
Danon, una nota sobre la incidencia d'estudiants no catalans a la Facultat
de Medicina de Barcelona als segles xvi al xix.
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