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intensives, doncs tant sovinteja el descobriment de novetats, fins

en indrets taut resseguits per exploradors forca actius e intel'ligents,

coin ho ha sigut l'alteros Montseny, que'ns ofereix al igual de totes les

reconades de nostre terra, tants de tresors naturals, qual investigacio

i conquesta es la nostra tasca, i objectiu primordial de nostra benvol-

guda Institucio.

JOAQUIN M.`' DE BARNOLA, S. J.

Sarria, Febrer de 1915.
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Duna tirada he Ilegit les 78 pagines de text instructiu, embellit

amb 52 figures aclaratories del Ilibret curosarnent impres.

Els que militam--adhuc que ben modestament per la rneva part-

en el camp de 1'entomologfa, podem millor estimar l'oportunitat i

utilitat d'aquest <Manual> del que fins are freturavem i que verament

omple un buit que de tots s'ha fet sentir. Els quins comensen, sobre-

tot estan d'enhorabona.

Ja no mes vacilacions sobre la manera de recullir, preparar i con-

servar els articulats, sens que I'esforc quedi imitil per a la ciencia.

Ja no mes papallones agafades amb els dits, escarabats mutilats

per una Ilarga agonfa, clavats pel cosselet o per una part qualsevol
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dels elitres anlb agulles inadequades i sens saber el punt fixe de la

procedencia i epoca, dipters, himenopters, hemipters, etc., amb dup-

tes on clavar I'agulla, minucies despreciades, quan es lo mes interes-

sant generalment, per no saber com preparar-les. Si jo al comencar

les meves aficions entomologiques hagues pogut procurar-me, tan

facilment, un manual com aquest, segurament que la meva col'leccio ge-

neral d'insectes de Catalunya, serfa actualment notablement augmen-

tada i ben ordenada ja des d'un principi, doncs lo que mes descoratja

als quips comensen i ha fet que abandonin I'empresa, en la qual

molts probablement hi haurien fet descobertes interessants, es la

desorientacio (la millor seria I'estudi de la fauna d'una regio petita i
accessible, la d'un jardi, per exemple, ja n'hi hauria prou per a em-
pleyar-hi d'una manera altament recomanable, els ocis que les ocupa-
cions personals permeten) i la mala calitat i barroera preparacio dels
exemplars que son rebutjats pels especialistes i per quants no tenen
l'entomologia per un pueril passa-temps, no donant-los cap valor i
negant-se molts d'ells inclus a examinar-los. Aixi, doncs, quail temps
perdut! Quan esforc no aprofitable per falta d'un manual!

Els que coneixen al autor i amb ell han fet la caca dels insectes
per aquestes valls i montanyes, saben el capdal dels seus coneixe-
ments i que al seu costat s'hi apren sempre. La seva modestia iguala
al seu talent i no vui mortificar aquella fent 1'elogi, be prou ben
guanyat, del autor del (,,Manual)) qu'encara crec que'l podia haver mi-
llorat, puix coneixements no Phi falten, feat-lo no tan senzill i elemen-
tal, adhuc qu'espero, que, segons promesa de l'autor en l'introduccio,
en successives edicions, procurara completar-lo.

Felicito, doncs, coralment, al men mestre i honorable consoci el
R. P. Longinos Navas, S. J., i recomano eficacment el <,Manual del
Entomologos que to totes les meves simpaties.

A. C. F.

Barcelona-Qracia, Desembre 1914.
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