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Amb motiu de la publicacio d'aquest butlleti, dedicat a la memdria del doctor

Rafael Candel i Vila, em plau adrecar-me als consocis de la Institucio Catalana d'His-

toria Natural. De fet, li son endrecats els tres numeros pertanyents a les tres sections

i que eixiran alhora. Els treballs que s'hi apleguen havien estat redactats pensant fer-

ne un volum tunic, una miscelltinia, consagrat al mestre desaparegut; pero pensant-

hi be, al consell directiu li ha semblat mes escaient d'agrupar les contributions con-

formement a la tematica de cada seccio. El lector trobara en el niumero de la Seccio

de Geologia una semblanca biografica del Dr. Candel, redactada pel nostre collega

Manuel Font i Altaba, company molt mes Jove que ell, format tambe en la vella esco-

la catalana de cristaliografia i mineralogia.
Quan la mort sorprengue el doctor Candel, at Ilindar del 1976, li finia la presi-

dencia de la Institucio. Fou la segona presidencia d'enq& que la nostra societat repren-

gue les seves activitats, l'any 1972, tot succeint al Sr. F. Espanol. Pero la vinculaciq
li venia de molt mes enrera; el doctor Candel ja havia ocupat el carrec de secretari,

l'any 1936, comesa que fou interrompuda per la guerra civil i tota la dissort que en
sobrevingue. La represa del 1949 el collocd de nou a la mateixa responsabilitat; pero

fou la flor d'un dia que es pansi a causa de les circumstancies totalment adverses

per a un funcionament normal. La segona epoca de la vida institucional el dugue, me-
rescudament, a la presidencia durant el bienni 1974-1975.

La vida d'en Rafael Candel, com la de tots els de la seva generacio, fou esber-
lada per la guerra: una etapa de jovenesa, engrgscada per 1'adveniment de la Republi-

ca, 1'ensulsiada del 39, 1'exili, el retorn clandesti, la incorporacio a la vida ofegada i
grisa, i tota plena de vexacions dels primers decennis de la dictadura i, a la fi, el dei-

xondiment lent, massa lent, de la vida cultural, cap a una normalitzacio, inacabada en-

cara, anti acompanyada de la seva senectut. Voldriem evocar la figura d'en Candel
com a professor de ciencies naturals a l'Institut-Escola de Sarria (1933-1939), del qual

sorgi un bon esplet d'alumnes que el recorden com a excellent pedagog i cientific. Se-

ria bo d'establir un parallelisme entre els doctors Estalella i Candel. Ambdos foren di-

rectors d'institut-escola que exerciren, amb entusiasme, el guiatge de la joventut de
pre-guerra i foren capdavanters d'un ensenyament mes formatiu que informatiu. Ws
tard, durant forga anys, el doctor Candel, esdevingut professor universitari, lluny de

la seva «catedra vitalicia», va estimar-se mes romandre a Barcelona, tot ensenyant

la geoquimica a nombroses promocions de geolegs.
Per enllestir, i baldament siguin uns mots breus, voldria remarcar que la Ins-

titucio viu, com tot el pais, uns moments decisius, encarats amb la normalitzacio de
la vida cultural i cientifica, dins les facultats que ens atorgui l'autonomia. Constituit

el Conseil d'Ensenyament i Cultura de la Generalitat, caldra veure com es produeix
l'endegament de dInstitut d'Estudis Catalans dins el marc de les altres institutions
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culturals catalanes o del conjunt de 1'Estat espanyol, i si aquest es reorganitza, tot
rebent nova saba revitalitzadora, adrecada cap a una eficiencia mes gran. D'una
banda, la nostra Institucid, amatent a aquesta crida i com a filial d'aquest organisme
superior, ha de mantenir-se com una de les entitats consultores de 1'Institut i, alhora,
hauria de continuar el desenvolupament, amb menys estrelors, de les linies generals
de recerca dins els Paisos Catalans i, particularment, de revaloritzacio de la nostra
natura -tan malmesa! Hom hi contribuira amb estudis de conjunt i d'integracio d'es-
pecialitats, com els que ja han estat duts a terme pels nostres companys de 1'equip di-
rectiu anterior, com foren J. Maluquer, R. Folch, J. Gosalbez i ben d'altres, sobre
els sistemes naturals del delta de 1'Ebre, o el Llibre blanc de la gestio de la natura
als Paisos Catalans. I, d'altra banda, la Institucid ha de servir d'amalgamadora entre
l'estament dels cientifics afeccionats a la natura i e1 dels professionals i, a la vegada,
de nexe amb la Seccio de Ciencies de 1'LE.C. Ha d'acomplir seriosament la missio di-
vulgadora mitjancant e1 desenvolupament dels grups autonoms i de les comissions pe-
riferiques. En una de les darreres juntes de la Seccio de Ciencies es feu ben pales que
hom hauria de lliurar-se activament a la tasca de normalitzacio de la ilengua cientifi-
ca, tot collaborant amb la Seccio de Filologia: metges i botanics tenen molta de feina
feta i molts d'anys d'experiencia; pero als geolegs i als zoolegs els en resta molta per tal
de deixondir la llengua dels coals costurns adquirits o per a deturar l'alluvio de neolo-
gismes, 1'adopci6 dels quals es plena d'entrebancs.
Vulguin aquestes esperances sadollar el cor dels mes optimistes!

Desembre del 1978 Oriol RIBA i ARDERIU
president de la ICHN
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