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Ricard Zariquiey Cenarro

(1870-1943)

El R do setembre de 1943 moria a
Arenys de Munt el Dr. R. Zariquiey
Cenarro, dcixant darrera scu una villa
exemplar i plena (1'activitats entonu>-
lugiques . Va Heiser a Caparroso (Na-
varra ) el 3 d 'abril de 1870 i se-iii bri-
llantment cis estudis de batxillcrat a
Pamplona i Madrid, i cis de Aledicina
a Barcelona . Essent estudiant, comen-
4a a exercitar-se en la Casa de Mater-
nitat i Exposits de la Ciutat Comtal,

on continua (,out intern despres do la llicenciatura ; cis sous profuuds
concisements i la producci6 cientifica que prodigy en aquests ant's
de prova li valgueren una reconeguda fama coin a pediatra i no tardy
a esser nomenat Director del Cos Facultatiu del citat Establiment,
carrec que eserci fins al final de ]a seva villa.

Enamorat do la Natura compartia la seva vocacio medica amb
una gran aficio a les Ciencics Naturals, a les quals dedicava els pocs
moments que li deixava lliure l'esercici de la seva professi6. Fou
el 1013 quan coincnca a recollir insectes ; el 1017 inicia una intensa
campanya biospclcolugica per tot Catalunya, s'interessa tambe per la
fauna bipogea, activitats clue li permeteren deseobrir una muni6 de
colcuptcrs interessantissims, molts Wells noes, que ban immortalit-
zat el sell nova. A part cis coleopters, cultiva moltes altres branques
do I'Entomologia : lepidbpters, himen6pters i aracnids ; de tots els
quals arriba a reuuir i nportants colleccions ; estudia tambe els peisos
d'aigua dolca ; i, en fi, despres de treballar sobre temes cientifics tan
diversos, troba en I'estudi dels crustacis camp abonat on patentitzar
els sells magnifies (lots d'investigador. Sense reparar en obstacles,
aconsegui reunir una molt completa bibliografia sobre aquest grup
d'artrupodes, al mateis temps que s'esforsava a procurar-se material
realitzant actives campanves de recolleccio durant els ant's 1934 i
1935) pets litorals d'Eivissa i Catalunya ; material que estudia amb
cxtraordinaria competencia, coin pot comprovar- se en els seas me-
ritissims treballs.

F,n plena maduresa cientifica i quan tan laboriosa preparacio do-
nava ja els sous fruits, l'aveny progressiu d'una traidora enfermetat
I'obliga a abandonar uu estudi sobre els decapodes de les nostres costes,
que deity a vlig acabar, i a mantenir-se allunyat dels sews estudis
predilectes els tres Iiltims anys de la seva vida. - F. ESPANOL.


