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Emili Juncadella i Vidal - Ribas

(1887 - 1936)

In la pcrsoualitat d'I;ulili Juncadella honorem un cop Ines 1'c-
xcmple del patrici barcelonf al servei de la industria, la ciencia i la
cultura, la major gloria d'un ciutada a la patria i a Deu ; per aquests
ideals Cori assassinat a darrers de juliol de 1936.

Havent cursat els cstudis del batxillerat al Collegi del Sagrat Cor,
dens fares Jc:suitcs, dculostra grans aptituds intellectuals, que despres
vcierenl confirmades en seguir la carrcra d'enginver industrial. L'a-
ulor a la seva bona mare i la seva aficio a les ciencies naturals foreu
intimcs expansions del sett cor noble i bondadbs. Era collegial que
j i comenca les sexes colleccions de lepidopters i coleopters. Dies en-
davant ana sovint al I'iriueu, a la caca major. AixI conegue tnossen
Oliveras, i amb aquest ainic felt despres la primera gran cacera per
tcrres africaues, cl 1928, seguint la conca del Nil. I,'any seguent, la
mcs dificil cacera del ti-re el feu anar a l'lndia i a l'Indo-Xina, acom-
panvat del mala;ruanvat Aguilar-Amat. Finalment, el 1930 torna a
I'Africa amb Josep AI.a I'allcja, i recorregue Dlocambic i gran part
dc 1'Africa Oriental.

El Museu de Cicucies Naturals de Barcelona va rebre nombrosos
exemplars procedents (le les caceres de Juncadella, aixi com el Pare
Zoologic. S'intcressa tambe molt per l'organitzacio de 1'Aquarium,
taut com a particular corn duraut el temps clue fort diputat provin-
cial. Era membre de la INSTITIJClb des del 1910.

Si la sera bona posicio social li permetia realitzar les grans Cace-
res a I' Africa i a 1'Asia de que hem parlat, no deixava desemparades
les obres socials i de beneficencia. A Esplugues funda el Grup Es-
colar que dun el scu noun ; i sempre estava disposat a socorrer les
nccessitats do que tenia csntent. - J. JULIA, S. J.


