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En Emili Tarre i Tarre
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LILrUIS SOLER PUJOLi
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El dia 17 del darrer juliol va deixar aquest mon per a passar a

l'eternitat, En Emili Tarre. i Tarre.

Ordenat i culte , estudios i sadollat de bondat , arnatent entusiasta

de nostra terra, era tin intelligent i acurat conreuador de I'Historia

Natural , en quins estudis arriba a conquerir ben justificadament tin

floc forFa distingit.

Fa tins 27 anys que sortosament va comencar nostre rel'lacio amb

motiu de preparar - li el primer exemplar de la seva, despres tant im-

portant , col lecci6 Foti aquest-ho recordo perfectament -un rossi-

nyol, i ben present tine encara corn En Tarre no el volia pas pel so)

fet de coniptar amb una au dissecada , sing que el que el guiava era

la curiositat cientifica, el poguer-lo estudiar , tot establint compara-

cions amb altres especies. En Tarre, forca admirador de la bellesa i de

Ia poesia - car ses inspirades composicions poetiques be ho palesen-

prou recordatia el cant meravellos del rossinyol que taut admirava,

perb ell tindria molt especialment en compte que aquell ocell , per les

condicions de son bec , necessita per a llur a!imentacio d'una munio

d'insectes, que amb afany cerca, deslliurant aixi a l'agricultura de

nombrosos enemies i reportant - li en sa consequencia , innombrables

beneficis . Aqueixa finalitat enlairada, p'triotica , resultant de son

amor a la cicncia i a la terra, fou una de les principals caracteristi-

ques de la tasca d'En Tarre , cristal litzant principalment en sa notable

i coneguda obra, eEls ocells mes ritils a l'agricultura de Catalunya»,

per mitja de la qual destrui forca prejudicis i demostra palesament el

valor de moltes especies cegament perseguides per I'home. Aixi En
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Tarre va tenir el gran encert d'especialitzar sos coneixements, do-
nant -els-hi a 1'ensems un caire profitos i practic.

Lo que mes I'interessa fou, doncs, I'estudi dels ocells, al qui dedica
bona part de sa vida, i fruit del qual foren sos tan notables Col-leccio
d'ocells de Catalunya i sa biblioteca d'ornitologia, Ilegats per a
despres de sa mort al Museu de Ciencies Naturals, i a la Biblioteca
de Catalunya, respectivament. No per aixo deixa de fer objecte de
ses investigacions a moltes altres especies, essent molt digne de
recordar se com darrerament es consagra a vindicar-ne algunes
d'aqueixes, i corn divulge les caracteristiques aptituts i condicions
d'altres per mitja de la col•leccio Nostres besties.

L'estudi, l'observacio, i la visita als principals centres culturals,
serviren an En Tarre per a donar-li la ferma i seriosa preparacio que
es manifesta clarament en sos nombrosos treballs. Visits les mes
importants ciutats de Franca, Anglaterra Italia i Suissa, fixant-se
detingudament en l'examen de les col'leccions contingudes en sos
coneguts Museus. I no sols estudia la naturalesa dins d'aquests, sing
que la volgue contemplar vivent, dedicant-se, a I'efecte, a recorrer les
principals encontrades de nostra terra, essent tambe an aqueix fi un
dels fundadors de nostre <Centre Excursionista de Catalunya» .

La seva forta preparacio I'interioritzs en el si de les associacions
cientifiques de nostra terra, principalment de nostra benvolguda
INSTITUCIO CATALANA, de la que va esser un dels primers socis,
essent per a mi un motiu de perdurable satisfaccio 1'haver-lo presen-
tat a la mateixa . En Tarre en fou despres President de nostra Socie-
tat, i tots recordem amb joia ses comunicacions i sos interessants
treballs publicats en aquestes paglnes, i, entre altres, Contribucio a
la Ornitolooia de Catalunya, Nova especie del genre « Podiceps.
Lath, Contribucio a la morfologia ornitologica, Sobre el (Rube-
cala familiarise Blyth, Contribucio a l'historia del «Canis fami-
liaris,» L., etc., etc. Era tambe membre de diverses corporacions
nacionals i extrangeres.

Publics ademes nombrosos Ilibres i fou col-laborador de La Veu
de Catalunya, La Pagesia, La Vanguardia, L'Art del Pa cis, La
Costa de Llevant, etc., etc.

La delicadesa de sentiments i la seva peculiar bondat el decidiren
a pendre part activa en les campanyes en pro del ocells, i dels ani-
mals en general. Aixi, fou President de la Societat Protectora dels
Animals i de les Plantes, organitzant la campanya protectora dels
ocells i, amb semblant fi, la Lliga escola,.
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I per a posar terme an aquestes notes, crec oportu fer constar un
detail que entenc no deixa d'esser de forma significacio. L'Emili
Tarre, que tant les sentia les joies de la natura , que segons ens digue
un de sos allegats , feia viatges unicament per a fruir del cant dels
ocells , no en tingue jamai en la seva liar cap , preferint privar-se de
Ilurs canturies que no pas reduir - lo a esclavatje dins d' una estreta
gabia , experimentant gran dolor al veure ' n algun en aital forma,
prova ben manifesta de la bondat de son cor i de les grans afeccions
que en ell s'hi contenien , pets xamosos ocellets.

Serveixin aquestes mal tracades linies d'homenatge modestissim a
la membria del bon patrici , del excellent mestre i estimadissim amic,
En Emili Tarre i Tarre ( q. e. p. d .), quina recordanca sia sempre per
a nosaltres tin ferm estimul per a treballar amb la constancia, la fe i
el zel en que ell ho va fer.

L' « Gnophos stevenaria )) B. de l'Europa oriental,

integrant de la fauna espanyola

per

IGI'dACI DE SAGARRA

Pet mes de mar4 rebia una tramesa de lepidbpters per a determi-
nar, recollits pel P. J. Boguna, S. J., qui s'ha distingit ben aviat en
I'exploracio lepidopterolbgica del Moncayo , Veruela i Tortosa.

La majoria de les formes m'eren familiars per trobar - se pels nos-
tres voltants , perb n'advertirem d'altres que s'allunyaven dels tipus
torrents i entre les quals em crida i'atencio una Roarminae que
m'era del tot desconeguda.

A I'arribar son torn , foren estudiats tots aquells lepidopters restant
la forma esmentada sense concretar sa filiaci6 especifica. De no


