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El Dr. Josep Estaleila Graells perti-
nvia a la Institucio Catalana d'llistoria
Natural des de l'any 1932. Per be que
ht seva activitat central cren els estu-
dis fisicoquimics i la seva gran voca-
ciu fou la d'educador, el tenir tin espe-
rit d'observaciu afinadissim, extraordi-
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naria sensibilitat, interes per tot el que el ^^,ltava, iuuaginaciu fe-

cunda, curiositat cientifica i afany d'investigador, li donaven les con-

dicions d'un bon naturalists. NasquC a Vilafranca del I'enedes el 21

do jury de 1879. Es ilicettcia en Cicncies Ffsicoquftniques a la ini-

versitat de Barcelona (1899) i es doctors elf 1903, obtenint sempre en

els estudis prenti extrordiuari. El 1905 guanys per oposicio cstedra

it I'Institut de Girona. Els voltants de Girona foren durant uns anvs

el sell camp d'exploraciu. Es dedica, it part d'altres, a l'estudi de la

flora local i es feu un especialista en la sistemtica d'Orquidacies.

I)aten d'aquclla epoca un notable herbari i unes notes inedites que

eonservl :mil) gran ainor tnentre visque. Despres d'haver estat pro-

fessor a 1'Institut-Escola de Madrid (1919-21), pass al de Tarragona

i en 1932 fou cridat a dirigir a Barcelona l'Institut-Escola del Pare,

fins el 20 d'abril de 1938, data de la seva mort. En tots ells es revel's

e stn a un excellent educador i eminent pedaggog. Bo, cordial i afable,

assequible a tothont, inspirava rota gran confianca, i es donava als

seas deixebles, per als quals era till veritable inestre. (M'he proposat

-- deia - fer homes bons ; si a rates sun forts, ntillor ; i si son savis,

ntillor encara)) Era tin home infatigable i d'tnta graft capacitat de

treball, cunt dentostren les sexes multiples activitats eientifiques

i tCCniques i l'extraordinsria quantitat de publicacions en revistes,

en Ilibres propis i ell traduccions que, pel sell elevat hombre, es fa

impossible ressenyar act. Gran enamorat de la natura, en les sexes

etapes tie Girona i Tarragona, cada dia, fes fred o calor, pluja o vent,

surtia a dollar on llarg tomb per fora, on res no li passava desaper-

cebttt. AI retorn sempre redactava mines notes ell els sells diaris. De-

dics ;gran atenciu a l'estudi dels fenuntens meteorolbgics i a mes de

les publications en giiC hi ha referCncia, ha deixat una pila de notes

inedites. - Maria dels ANGELS FERRER.


