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I'afirmaci6 que s'acaba de dir, afegeix que zsi no sempre es facil reconei-
xer en els cavalis vius la raga a la qual pertanyen, i per a distingir I'es-
pecie en els esquelets dels egtiids actuals s'ha de recorrer a minucioses
comparacious i mides ^.cOm s'apreciaran els curacters distinctius en repre-
sentaciuns tosques i amb fregiiencia estilitzades en alt gran-?»

Anlb a4uestes poques linies es revel'la tot el nervi del trehall que
critiquem. Cada any teniin ocasi6 de comprovar en els nostres alunlnes
que, mentre tracten d'apendre solament pels llibres la diferenciaci6 racial
aquesta els es una coca dificilissima, confusa. En canvi, al cap de quntre
o cinc liitions practiques, la diagnoci racial la practiquen a ('instant. Ni en
viu, ni en mort tz res d'extraordinari la coneixensa de races, com tanlpoc
ofereix cap dificultat diagnosticar per medi de una bona il'lnstraci6. Na-
turalment, que si la pintura, gravat, etc, esta mal feta Ilavors, el que hi
hauria a apreciar en tot cas, fora el grau de la tecnica de 1'artista, peril
no la traducci6 real de la cosa artisticament expressada. Els dlbuixos ben
fets, malgrat siguin del paleolitic serveixen per a la diagnoci racial.

L'A. en tractar la rata moruna objecte del Ilibre que ha escrit, inl-
buit de les classification,, ales amunt criticades i potser tambe per manta
de practica raciologica can en una equivocaci6 lamentable, afirmant que
I'Equtts caballus aJricanus,de Sanson,no es el cavall del Marroc, el tipus
que I'A. anomena ntoruno. No hi ha nl6s que veure les figures 2, 3, 4, 7, 8,
9 i 19 per a demostrar que aquestes figures corresponen a la descripci6
del cavall africa de Sanson.

Pero el senyor Cabrera to rani al dir que el cavall dongolawi no es

propiament el cavall africa, es a dir, el cavall de Dongola seria un tipus
diferent del descrit per Sans6n amb el nom d'Equus caballus ajricantts.

En veritat no ens expliquem coin 1'A. ha pogut escriure tin Ilarg tre-
hall com el que critiquem, essent la descripcci6 de 1'E. cab. ajricanns, de
Sanson, de una presicio i claretat exemplars. L'A. empr6 considera a Mr.
Diffloth com un gran zootecnic, quan no es altra cosa que tin redactor

cientific. Els zootecnics sabem perfectantent d'on procedeixen els mate-

rials de que s'ha servit Diffloth per a bastir les sever obres.

No obstant i el que s'acaba de dir, les Iletres castellanes han rebut

amh El caballo ntoruno la primera obra substanciosament zootecnica, puix

que fins ara, semblava que la zootecnica en esser tractada en castella es-

tava reservada a escribens forca rnenys tracuts que aquell inagnific

redactor que es din Difflotf. M. Rossio.l. i VuA.

Hoyt S . Gale-Potash deposits in Spain . -Bulletin 715-A United Stu-

tes Geological Survey. 16 pag. 3 lam. i 3 f gures. Washington 19'20. Es

aquest treball tin resum de les publications dels enginyers de l'Institut

Geologic d'Espanya, que palesa altra volta l'interes cientific adhuc que

industrial que tenen pobles estrangers de la riquesa que no sabem nosal-

tres preuar com s6n els diposits potasics de SLiria. El resum del seu con-
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tingut is com segueix • Introducci6 : localitat i acces : propietaris : mun-

tanya de sal de Cardona : invesrigacions de la potasa a Sdria : altres di-

p6--its : geologia general de la comarca : llegislaci6 espanyola referent a

les terres potasiques : probabilitats de producci6.

En parlar de la intervencili del Govern central espanyol diu: ales res-

triccions establertes per les actes del Govern espanyol ha indubtablement

impedit el progres en el desenrotilo de aquesta comarca i aixis corn l'allu-

nyar al .-; capitalistes estragers que desitjaven entrar en la comarca...'

Acompanya aquest treball ones boniques Iamines de les salines de Cardona

i dels conglomerats de nostra Muntanya - anta aixis coin uns esquemes

topografics i geologics de I'encontrada .-J. R. BATALLER.


