
EL MUSEU GEOLOGIC DEL SEMINARI DIOCESA DE BARCELONA, LA INSTITU-
CIO CATALANA D'HISTORIA NATURAL I EL DOCTOR CANDEL I VILA

L'objecte d'aquesta nota es senzillament donar constancia escrita i publica d'u-
na interrelacio cientifica i humana, digna d'esser coneguda.

La relacio del Museu del Seminari amb la Institucio Catalana d'Historia Natu-
ral fou molt estreta des de ben aviat. Nomes cal repassar la llista dels membres de la
Institucio des del 1905 fins ara [vegeu R. Folch, 1974, «A proposit de la represa...-,
But1l. Inst. Cat. Hist. Nat., 38 (Sec. Bot., 1): 3-14. Barcelona] per a trobar-hi, repetit
diverses vegadcs, el nom dels homes del Museu del Seminari en els carrecs de la
junta; i n'hi ha prou de comptar el nombre dels sous treballs i de les seves comuni-
cacions publicats al nostre Butlleti a partir de la segona aFulla franca- apareguda el
febrer de 1901: Almera, 2; Font i Sague, 31; Faura i Sans, 45; Bataller, 53; i Via, 5; a
mes de ies memories de Font i Sague i de Faura i Sans i dels treballs de Faura-Canu
(«Sur les Bryozoaires des terrains tertiaires de la Catalogne>>, Treb. Inst. Cat. Hist.
Nat., 2, 1916) i de Bataller («Mamifers fossils de Catalunya>>, ibid., v. 4, 1918) publicats
a cura de la Institucio, a part del Butlleti.

D'altra banda, la relacio del Museu del Seminari amb el doctor Candel i Vila
ha estat tambe viva i efectiva, especialment aquests darrers anys. La simpatia del doc-
tor Candel pcl Museu del Seminari arrenca de la seva antiga amistat amb el doctor
Bataller, accentuada per 1'ascendencia valenciana d'ambdos i mantinguda principal-
ment durant la seva fructifera estada al Marroc, des d'on enviava al doctor Bataller
nombrosos fossils per obtenir-ne la determinacio i el diposit al Museu.

Des de fa uns deu anys, la perspectiva de la seva jubilacio (el 1973), com tambe
la de la proxima celebracio del centenari del Museu (1974) li va fer sovintejar mes
els seus contactes personals amb el Museu, que revifaren la seva antiga simpatia per
aquesta institucio. Una simpatia que ara es traduia en un serios proposit de col-
laborar en la seva marxa ascendent. El primer fruit d'aquesta col•laboracio fou la ces-
sio al Museu (1973) -gracies als bons oficis del doctor Candel- de la colleccio de
fossils i de la biblioteca del doctor Faura i Sans, sollicitament conservades des de la
seva mort, ocorreguda 1'any 1941.

L'altra prova de la collaboracio del doctor Candel ha estat la seva voluntat, ex-
plicitament i repetidament expressada abans de morir, de fer donacio al Museu Geo-
logic del Seminari de la seva valuosissima biblioteca. Es tracta de 1.536 volums, a
part una gran quantitat de separates de nombrosos autors amb els quals mantenia
intercanvi.

En una linia parallela a 1'actuaci6 dels doctors Sole i Sabaris i Llopis i Llado,
els quals 1'any 1964 aconseguiren una digna reincorporacio del Museu al CSIC -mo-
mentaniament, la relacio s'havia interromput per la mort del doctor Bataller-, el doc-
tor Candel acaronava la il-lusionada esperanca d'aconseguir un dia una possible i de-
sitjable coordinacio de 1'activitat i del contingut del Museu Geologic del Seminari amb
alguna de les futures institucions cientifiques de la Catalunya autonoma.
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Vet aci una triple motivacio per a incloure aquestes dades en el volum dedicat
a enaltir la memoria del doctor Candel i Vila, tan amie del Museu i dels sous homes
i alhora tan vinculat a la Institucio Catalana d'Historia Natural. No cal dir que, per
part del Museu, a I'homenatge quc es fa al doctor Candel, s'hi afegcix la manifestacio
publica del mds pregon agra'iment, extensiu a la doctora Joaquirna Comas, la seva
honorable vidua, la qual decidi d'acomplir immediatament el desig del scu marit de
cedir-ne la hiblioteca al Museu.

Octubre del 1979 Lluis VLA i Bo.w
Mt'nrhrc de in Institucio Catalana d'Historia Natural
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