Rafael CANDEL i VILA
(1903-1976)

Sempre es trist d'escriure una nota necrologica. I ho es mes en aquest cas
en que l'home clue ens ha deixat era un cientific, un home de be i un gran amic.
L'amic Candel fou una vida dedicada a la ciencia i a la honestedat. Tant una cosa
corn I'altra li produiren dificultats i desenganys, pero ell va saber fer bona cara at
mal temps i sortir-se'n aims sense cedir en cap de les seves convictions.
Neix a Pamplona el 14 d'agost de 1903, fill de Rafael Candel Peiro i d'Artemina Vila Ramon. El pare, catala d'origen, es metge i farmaceutic militar, i esta
sotmcs at canvi de residencia calla cop que ascendeix de gran a 1'escalafo militar,
i Candel i Vila, que amb segurctat fa les seves primeres lletres a Pamplona, seguint
el ritme de trasllats de la seva famflia, estudia el batxiller a l'Institut General i TCcnic dc Malaga, on, a 1'edat de catorze anys, el 28 de juny de 1918, s'examina de revalida de batxillerat i obte la qualificacio d'excel-lent en els dos exercicis de que consta
I'examen.
Amb cl titol de batxiller expedit pel rectorat de Granada, cl 14 d'agost de 1918,
un dia abans dc complir quinze anys, es matricula a la Universitat de Madrid per
fer la lliccnciatura de farmacia (suposem que per voluntat paterna) i at mateix
temps la de cicncies, seccio naturals (suposem clue per vocacio).
El seu expedient academic diu quc aprova totes les assignatures del periode
preparatori per a ambdues llicenciatures amb les qualifications ci'excel•lent i matricula d'honor. A partir d'aquest curs, la seva vocacio naturalista s'imposa definitivament i no torna a reprende els estudis de farmacia fins el curs 1926-1927, moment
en que ja es doctor en ciencies.
Scgueix cls estudis per a obtenir la llicenciatura de cicncies naturals a la Univcrsitat de Madrid, on cl 30 de setembre de 1922, a l'edat de dinou anys, obte
el premi extraordinari de llicenciatura. Els estudis del futur, home de ciencia foren
d'una brillantor exceptional.
Durant aquest periode ja dona fe de la seva vocacio investigadora publicant,
I'any 1921, a la revista «Iberica» de Tortosa els tres primers treballs que consten en el
seu curriculum.
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El curs 1922-1923 es nomenat ajudant de classes practiques de les catedres
de cristallografia i mineralogia de la Universitat de Madrid, carrec que exerceix fins
al 1927-1928. Durant aquest periode realitza els treballs que finalment el portaren a
l'obtencio del grau de doctor, el 30 de setembre de 1926, a la Universitat de Madrid.
Hi exposa la memoria doctoral «Contribucion al estudio de los cuarzos cristalizados
espanoles», que fou qualificada d'excellent i a mes guardonada amb el premi extraordinari.
La seva extraordinaria activitat -es doctor en ciencies a vint-i-tres anys- fa que,
a mes a mes de les classes practiques a les catedres de cristallografia i mineralogia
de Madrid i els treballs experimentals de recolleccio i estudi dels cristalls de quars,
publiqui tretze treballs en el Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia
Natural, la revista Iberica de Tortosa i el Boletin de la Asociacion Espanola por el
Progreso de las Ciencias. Aixi mateix, durant aquests anys coneix el professor Francesc Pardillo Vaquer, crcador de l'escola de cristallografia catalana, del qual rep
ajut i de qui molt cristallografs actualment en flocs destacats de 1'ensenyament i la recerca deuen els coneixements. Candel i Vila sacrifica les vacances d'estiu treballant
al laboratori del professor Pardillo i apren el maneig del goniometre teodolitic,
aparell que utilitza practicament en tots els treballs experimentals d'aquesta epoca.
Tambe rep el diploma del premi Bauer, concedit pel Col•legi de Doctors de Madrid a proposta de la Facultat de Ciencies durant el curs 1924-1925; es becari-ajudant dels cursos practics de mincralogia i geologia del Museu Nacional de Ciencies
Naturals de 1924-1925 a 1927-1928, i professor aspirant de la Seccio de Ciencies de
l'Institut-Escola de Segon Ensenyament de Madrid. Finalment, es alumne becari
durant el curs 1924-1925 del laboratori de rontgenometria de I'Institut Nacional d'Investigacions Fisiques de Madrid.
E.s necessari recalcar el gran nombre de publicacions seves aparegudcs principalment al Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural, i molt especialment la que, juntament amb el professor Pardillo i sota el tftol de « La anortoclasa del barranco de San Lorenzo (Gran Canaria) y las maclas de los feldespatos
triclinicos», apareix al volum dedicat a Victor Goldschmidt i editat a Heidelberg el
1928.
L'any 1928 assenyala un canvi en la seva vida. Guanya les oposicions a catedra
d'institut, i el 4 de maig es nomenat catedratic numerari d'historia natural, fisiologia i higiene, biologia i geologia de dInstitut General i Tecnic de Melilla. Prcn possessio de la catedra el 25 del mateix mes. Normalment, quan un catedratic acabat
de nomenar empren la feina, passa uns quants anys organitzant la seccio i el seu treball cientific es redueix. Aquest no es el cas de Candel i Vila. Tot seguit pren contacte amb l'ambient i la situacio del Protectorat i aconsegueix que l'Institut Xerifia
de Rabat li encarregui diversos treballs cientifics. Tant es axi, que els seus treballs
des del 1929 al 1933 son tots consegi.iencia de la seva estada a Melilla, i es publiquen
tant al Boletin de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural com al Bulletin de la
Societe des Sciences Naturelles du Maroc.
Durant aquests anys repren els estudis de farmacia, i el curs 1926-1927 n'aprova el segon curs com a alumne lliure a Madrid, a la convocatoria del juny, i el tercer
curs a Barcelona, a la convocatoria del seternbrc. Aquesta facilitat en els estudis es
una de les caracterfstiques de la personalitat de Rafael Candel i Vila. Acaba la Ilicenciatura de farmacia a la Universitat de Granada l'any 1931. Intenta d'obtcnir el
grau de doctor i aprova les assignatures del doctorat. Pero 1'any 1931 es un any critic
per a ]a vida de Candel i Vila.
En el periode de Melilla exerceix els carrecs de professor d'historia natural i
agricultura de la seccio de magisteri i es nomenat vocal naturalista de la Junta de
Pesca de Melilla per R.O. del 7 d'agost de 1928. Tambe es nomenat corresponsal del
Museu de Ciencies Naturals.
Actua com a secretari de la Seccio de Ciencies Naturals del Congres de Coimbra de les Associacions Espanyola i Portuguesa per al Progres dc la Ciencia el 1925, de
la Seccio de Volcanisme en el Congres de l'Associacio Francesa per al Progres de Ies
Ciencies celebrat a Alger 1'any 1930 com a representant de diferents centres cientffics espanyols.
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L'any 1930 publica una serie de treballs sobre la cristallogralia i la mineralogia
russa, dels quals cal destacar els titulats « Resumen de las investigaciones realizadas
por los cristalografos rusos en el decenio 1917-27» i « Traduccion de la memoria del
Profesor ruso O. Ansheles; Metodo abreviado para la determinacion de Jos simbolos
dc las caras de los cristales», ambdos apareguts a Conferencias v Resenas Cientificas
de la Reial Societat Espanyola d'Historia Natural.
Totes aquestes activitats i les visites i estades a Leningrad i a Moscou li valen
d'esser honorat amb el nomenament de membre actiu de l'Institut Fedorov de Leningrad de 1'Academia de Minsk, el mare de 1931.
El 14 d'abril de 1931, Francesc Macia proclama la Republica Catalana dins de la
Republica Federal Espanyola, pero aquest somni queda reduit poc despres a la Generalitat de Catalunya i mes tard a 1'Estatut de l'any 1932. Durant aquest interval,
es forma a Barcelona l'Institut-Escola de la Generalitat, que hom instal-la al Parc de
la Ciutadella, i Candel i Vila, que ha estat allunyat de Catalunya des del 1928, juntament amb Estalella, Mateu Martorell i Ras es qui el crea. A sol•licitud seva, es nomenat catedratic d"historia natural de I'Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya
per O. M. de 1'1 de desembre de 1931, avalada per decret del govern de la Generalitat
de Catalunya del 2 de gener de 1932. En pren possessio tot seguit i esdeve un dels defensors mes actius de 1'ensenyament i el desenvolupament cientific de Catalunya.
Quan, al comencament de la Generalitat, hi va haver tants funcionaris estatals que
varen fer una forta resistencia a tot el que era dependre del govern catala, Rafael
Candel i Vila torna a Barcelona per esser protagonista d'aquesta etapa de Catalunya,
cosa que li va costar I'exili des del 1939 fins al 1948 i l'angoixa de veure's separat de
la muller i el fill.
Pero no correm tant. El 14 d'octubre de 1933 passa a l'Institut-Escola Ausias
March de Barcelona amb el carrec de secretari per O. M. de la mateixa data, i per
O. M. del 29 d'octubre de 1935 n'es nomenat director.
A l'Institut-Escola de la Generalitat coneix Joaquima Comas, professora adjunta de geografia i historia, amb la qual simpatitza i que fou la seva esposa l'any 1935.
Del matrimoni nasque un fill, Rafael Candel i Comas, 1'any 1937, qui actualment es
professor de 1'Escola Superior d'Arquitectura de Madrid.
El 21 de febrer de 1933 es nomenat vocal de la Junta de Ciencies Naturals de
Catalunya, i cl 20 d'octubre del mateix any n'esdeve secretari general. La Junta de
Ciencies Naturals de Catalunya fou un organisme de gran dinamisme que es preocupa
extraordinariament que el coneixement de la natura arribcs fins a I'infant i que I'interes pel scu estudi abastes 1'universitari. Candel i Vila va ser I'anima d'aquella Junta, va pronunciar un gran nombre de conferencies i publica molts treballs sobre la
pedagogia de les ciencies naturals. Recordem-ne « Algunes observacions sobre 1'ensenvament de la historia natural», « Observacions d'historia natural durant les vacances», « Les ciencies de la naturalesa i les realitats de 1'escola activa», publicades
al Butlleti de l'Institut-Escola, o be «Importancia dels museus escolar i comarcals»,
en el dels mestres.
A pesar del treball quc tota aquesta activitat li representava, no deixa la recerca cientifica, i com a membre de la Institucio Catalana d'Historia Natural publica
en el Butlleti de la Institucio el treball « Dcscobriment del pis Aalenia a Mulei Rechid
(Marroc Oriental espanvol)», tradui el llibre del professor A. K. Boldvrev <<Cristalografia», publicat per 1'Editorial Labor de Barcelona, escrigue un centenar de notes
bibliografiques per a diverses revistes i collabora en els dos volums del Diccionario
de Pedagogla de ('Editorial Labor.
La guerra civil el sorpren a Barcelona, on des de la conselicria de Cultura de
la Generalitat protegeix de la destruccio un gran nombre d'obres d'art i treballa pel
millorament de l'ensenyanca en plena guerra. El govern de la Republica Espanyola
l'envia com a delegat al XVII Congres Geologic Internacional, celebrat a Moscou el
juliol de 1937. En aquesta visita a la Unio Sovietica estreny els llacos d'amistat i respecte que 1'unien al professor Boldyrev des de la traduccio, del llibre d'aquest, i es
queda un temps treballant al laboratori que munta Fedorov, vertader fundador de
l'escola russa de cristallografia, que aleshores era dirigit pel seu col•laborador i successor professor Boldyrev.
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Acabada la guerra civil, ha d'exiliar-se com tants d'altres perque havia comes
cl pecat d'estimar Catalunya i treballar pel seu pais.
Arribat a Franca, no se n'allunya gairc. Es queda a Tolosa de Llenguadoc, on es
acollit al laboratori de mineralogia pels professors A. Duffour i L. Capdecomme, com
ell matcix ens diu en el seu 61tim article aparegut a Estudios Geologicos el mes de
dcsembre del 1975.
Candel i Vila, exiliat del seu pais, separat de la farnilia, en condicions economiqucs dificils, no dctalleix, i, mostrant el seu esperit indomable, inicia cls estudis per
a obtcnir el diploma d'estudis superiors de fisica. El professor R. Pulou, de la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, que visque aquells anys amb ell, escriu en un article
necrologic publicat al Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de Toulouse: <Trebaballador infatigable, aillat de la seva familia, quc es va qucdar a Espanya, en una situacio financera extremament precaria, va tenir el coratge de reprendre els estudis
com un senzill estudiant.>> Al cap d'un any d'haver sortit de Catalunya, el 1940, va obtenir el diploma d'estudis superiors de fisica amb la maxima qualificacio.
Posa en marxa el goniometre teodolitic dc V. Goldschmidt, fabricat per la casa
Stoe i Cia., de Heidelberg, que li ofereixen els professors Duffour i Capdecomme,
i que en general es desconegut a Franca. L'expericncia adquirida amb el goniometre
teodolitic de Barcelona durant el temps quc treballa amb el professor Pardillo li
fou d'una gran utilitat, i Pulou mateix ens diu en l'article esmentat que da materia
de quc tracta en la seva memoria doctoral en farmacia, Estudi dels cristalls pci metode del teodolit, utilitza tecniques poc conegudes a Franca. Aqucst treball tc el privilegi d'esser publicat intcgrament 1'any 1941 en el butlleti de la nostra societat. Es veritat que 1'autor es un veritable orfebre en la materia» .
Aixf, els sous treballs .de rcccrca mesurant cristalls amb el goniometre teodolitic es consideren a Franca de tanta importancia, que li permetcn d'accedir, 1'any 1941,
a un doctorat en farmacia amb la maxima qualificacio, i d'csser premiat amb la medalla d'or, primer premi de tesis doctorals, de la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, clue li es imposada a l'obertura del curs 1942-1943. Durant aqucst periode pot mantcnir-se economicament mitjancant el hoc de <boursier)> que li concedeix el CNRS
frances, el qual despres, amb tot l'honor, el feu <<attache de recherches>> i <<charge de
recherches>>.
La seva inquietud el porta a treballar a ]a Univcrsitat de Bordeus amb el professor Alfred Kastler, que anys mes tard (el 1966) fou premi Nobel de fisica, com a
<<aide-technique>>, i amb el qual publica un article, l'any 1942, sobre els cristalls d'hexogen. Tambe publica amb el professor R. Cantarel un article sobre la isomeria de
les basses de Schiff.
En 1942 obtc el titol d'enginyer geoleg de I'Escola Superior del Petroli i dels
Combustibles Liquids dc la Univcrsitat de Strasburg, replegada llavors a Tolosa de
Llenguadoc a causa de la guerra.
Ja a partir del 1944 treballa al laboratori de mineralogia de la Universitat de
Tolosa de Lienguadoc com a <<charge de recherches» del CNRS, i en el periode de
1944-1948 publica una dotzena d'articles de mincralogia regional illustrats amb dibuixos d'una rara clegancia en el Butlleti d'Historia Natural de Franca. El seu metode de dibuix de cristalls, que utilitza la projeccio estereografica, encara s'ensenya actualment als estudiants del laboratori dc mineralogia.
Un fet poc conegut es la persecucio que Candel i Vila hague de sofrir per
part de Ics joventuts hitlerianes durant l'ocupacio de Franca per les tropes nazis. Un
exiliat espanyol que ocupava hoes de responsabilitat en el CNRS i que gaudia de
la confianca i 1'estima dels cientffics francesos no era ben vist per les tropes
d'ocupacio i per alguns coilaboracionistes d'aquells temps. Candel i Vila va saber
sortir dc tots aquests cntrcbancs i poder treballar amb tranquillitat cls ultims quatre anys quc visque a Tolosa de Llenguadoc (1944-1948).
Moltes coses podriem explicar d'aqucst periode de la seva vida. El nombre d'anecdotes que m'havia explicat en Ies hores de conversa tranquil-la i les dificultats
cientifiques que va haver de resoldre en els scus treballs omplirien un llarg seguit
de pagines. Pero aquest article, que 6s un homenatge a l'amic, tc, per desgracia, una
extensio limitada.
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Candel i Vila tc una posicio envejahle a Tolosa de Llenguadoc l'any 1948, ja
que es l'equivalent a un professor dc recerca del CSIC espanyol, o sigui, la maxima
categoria dins l'organisme d'investigacio frances. La seva col•laboracio es estimada i
desitjacla als diversos nivells de ]a Universitat de Tolosa de Llenguadoc. Pero ni per
un moment pren en consideracio d'instal•lar-se definitivament a Franca i traslladar la
lamilia a Tolosa de Llenguadoc, on viu i to una bona posicio. Ni tan sols pensa a nacionalitzar-se frances, cosa que to a l'abast dc la ma. Per poder veure la seva muller
i cl lilt passa cls estius, del 1944 al 1947, a Andorra, un pais de parla catalana i on
se sent mes a casa.
La seva muller, professora de geografia i historia a l'Institut-Escola del Parc,
guanya la catedra d'aquesta especialitat de l'institut de Torrelavega el 16 de mare
de 1943 i posteriorment passa a la matcixa catedra de l'institut Mila i Fontanals de
Barcelona.
I aqucst mateix any, el 1948, Candel i Vila to l'oportunitat de tornar a Catalunya. La repressio del final de la guerra civil s'ha suavitzat i a alguns exiliats els
cs prrmes de tornar, sense que obtinguin, pero, tots els drets que la ciutadania
comporta. Ara, cs tanta la il•lusio que Candel i Vila to de viure amb tots els sous, que
torna a Barcelona sense cap garantia quc podra recuperar la feina dc catedratic d'institut. Els primers meson treballa a l'Editorial Labor per guanyar el minim per a viure i al laboratori de cristallografia i mineralogia de la Universitat, on repren cis seus
treballs al costat del professor Pardillo. Son moments dificils per a Candcl i Vila,
ho puc testimoniejar personalment.
El valor que mostra Candel i Vila en retornar a Catalunya es reflecteix en el
que Pulou escriu en Particle ja mencionat abans: «El 1948 se'n va de la nostra ciutat
enmig del sentiment dels scus nombrosos amics...» A la universitat i a la societat
franceses els sap grew de perdre el cientific i el ciutada il•lustre, mentre clue el govern del nostre pais li posa tots els entrcbancs possibles i el destina en un Iloc on li
sigui dificil de continuar els seus treballs cientifics.
No tothom respon de la mateixa manera. Candcl i Vila sempre tingue el seu floc
de treball al laboratori de cristallografia de ]a Universitat de Barcelona, i l'Institut
d'Estudis Catalans li atorga el premi Enric de Larratea I'any 1950, pel serf treball titulat «Jacirnents petrolifers dels Pirincus Orientals..
De Tortosa aconsegueix el trasllat a 1'institut de 1'Hospitalet de Llobregat, i finalment torna a la catedra de l'institut Mila i Fontanals de Barcelona. Primerament
com a catedratic numerari de ciencics naturals, despres, i atesos els seus molts merits, com a catedratic-tutor encarregat de preparar cis futurs catedratics i agregats
de ciencics naturals per als instituts d'ensenyament mitja. Finalment, es jubila 1'any
1973 i dedica tota la seva atencio als treballs cicntifics que fins al darrer moment
continuava rcalitzant.
Que fou do la vida de Candel i Vila del 1950 fins a la seva mort?
La formacio enciclopedista que posseia -te tres llicenciatures i dos doctoratsi cl concixement d'uns quants idiomes li permcten de traduir obres ben diversos amb
gran exit. Aixi, cis anys cinquanta traducix la « Geologia fisica» de Holmes, la «Geologia practiva» de Lahee i un Ilibre de fotografia en color de Spencer, al costat del llibre
del professor Piccard « Sobre els nuvols, sota les ones>>. Conjuntament amb la seva esposa, tradueix la gran obra del professor Emmanuel de Martonne « Traits dc Geographic Phisique>, i els anys seixanta els aPrincipis de geoquimica» de Masson, la <Sismologia» de Jung i la «Mineralogia descriptiva basada en la geoquimica» de Machatschki.

Durant aquest periode col•labora intensament en 1'Enciclopedia Labor, de la qual
es autor dels capitols dedicats a la meteorologia, mineralogia, geoquimica, cristal.loquimica i cartografia. Tambe col•labora en els dos volums de l'obra -Mil aspectos de
la Tierra i el Espacio» publicada per l'Institut Gallach.
Cal imaginar l'activitat de Candel i Vila, fent classes a Tortosa, treballant a la
catedra cie cristallografia i preparant ja sigui una traduccio, ja sigui un original.
L'any 1959 es convoquen oposicions a catedres de cristallografia, mineralogia i
mineralotecnia, que se cclebren el mes de maig dc 1960.

En aquestes oposicions a tres catedres, a ics quals es presentaren vuit opo11

sitors, fou on l'amistat que hi havia entre Candel i Vila i jo es referma fortament.
Durant la Iluita que dura uns Ilarguissims deu dies sempre es porta corn un amic entranyable per a mi i com un excellent company per a qualsevol altre. Podria contar
moltes anecdotes d'aquclles oposicions ara llunyanes, pero el record mes viu que en
tine es la imatge de Candel anirnant-nos en els moments dificils o be celebrant un
exit acabat un excrcici.
Varn treure pla4a tots dos, i Candel i Vila escolli la catedra de cristal•lografia,
mineralogia i mineralotecnia de Salamanca. Potser despres de prendre possessio de
la catedra va tenir el primer defalliment que jo recordo. No cs va veure amb cor de
tornar a comencar la Iluita a Salamanca, on aquells temps la catedra era t nicament
una habitacio petita i uns mobles, i, demanant 1'excedencia, va restar a Barcelona
corn a catedratic de 1'institut. Potser va influir-hi cl fet que des de la Universitat de
Barcelona, per tat de no perdre ]a col•laboracio de Candel i Vila, se li va oferir 1'encarrec de catedra de geoquimica, que exercf des del 1960 fins at 1970.

L'any 1963 es nomenat catedratic de geologia general de la Universitat de la Llacuna (Tenerife). Pero encara que durant un curs complet dona l'assignatura amb un
gran esforc, ja que havia de desplacar-s'hi setmanalment des de Barcelona, la seva
salut, castigada per 1'edat i les tribulacions passades, no li permet de continuar i demand 1'excedencia un any despres. A partir d'aquest moment, es dedica totalment a
l'ensenyament a l'institut Mila i Fontanals i a la Universitat de Barcelona.
Un cop jubilat dels sous carrecs a 1'ensenyament dedica la seva activitat a la
Institucid Catalana d'Historia Natural, de la qual cs elegit president l'any 1974. Durant el seu mandat, s'amplien el nombre de socis i les activitats de la Institucid, la
qual queda oberta als cientifics joves i als estudiants. La importancia que la Institucid ha adquirit aquests ultims anys sota les presidencies de Maluquer i Riba es deguda a la injeccio de sang jove que Candel i Vila li dona, en contra dc l'opinio de
molts, en obrir-ne les pot-Les de bat a bat.
Essent encara president de la nostra Institucid, el sobta la mort a Madrid, on
va anar per visitar el seu fill. Un mal traidor se 1'endugue molt rapidament, tan, que
molts dels sous antics no s'assabentaren de la seva mort fins un temps despres d'ocorreguda.
Encara que separat fisicament de tots nosaltres, perduraran el seu record, amb
la seva amabilitat i cl seu somriurc, i la humilitat amb que corregia els errors
que cometien els sous deixebles, darrera de la qua] s'amagava el gran cientffic que era.
Pulou, en finalitzar el seu article, afirma: «Amb la desaparicio de Candel i Vila
la ciencia mundial ha perdut un gran cristallograf i tots els qui Phan conegut trobaran a (altar l'amic sincer i devot.>> Jo nomes voldria poder dir: «A reveure, amic
Candel!»
Setembre del 1979

Manuel FONT i ALTABA

Membre de la Institucid Catalana d'Historia Natural
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Treballs d'investigacid cientifica
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Notas sobre cristales espanoles de
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