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VILARRÚBIA i GARET, Conrad

Zoòleg. Nascut a Torrellebreta l’any 1912. Germà d’Antoni,* 
Lluís* i Joaquim.* Recollí i col·leccionà insectes, amfibis i 
rèptils. Va ser membre de la Institució Catalana d’Història 
Natural. Aficionat a l’estudi de la meteorologia, instal·là una 
estació meteorològica a la seva casa de Taradell on recollí 
nombroses dades per al coneixement de la meteorologia de la 
comarca. Morí a Taradell l’any 1973.
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VILARRÚBIA i GARET, Joaquim

Entomòleg. Nascut a Torrellebreta, Malla, l’any 1902, on 
també va morir l’any 1987. Residí a la masia pairal que es-
devingué el seu principal centre de treball i observació. Es-
pecialitzat en lepidòpters, sobretot en licènids (blavetes), dels 
quals va descriure algunes formes noves per a la ciència, li 
han estat dedicades diverses subespècies. Juntament amb els 
seus germans va reunir una important col·lecció d’insectes, 
sobretot de lepidòpters (40.000 exemplars, principalment 
procedents de Catalunya), coleòpters (35.000 exemplars, 
ibèrics) i himenòpters (5.000 exemplars, ibèrics). Va ser soci 
d’honor de la Societat Hispanolusoamericana de Lepidopte-
rologia, fundador i president de la Societat Catalana de Le-
pidopterologia i membre de la Institució Catalana d’Història 
Natural. Va ser l’autor de Els nostres insectes. Converses de 
divulgació entomològica, un veritable tractat d’entomologia 
que ha esdevingut un referent indispensable en la bibliografia 
zoològica catalana. 
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