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Flora algolbgica marina de les aigOes I costes occidentals de Catalunya

per AoI-sii M.' GIBER] I OLIVE -Rees, 1918.

Cent-diruit especies d'Algues marines, (encara que es considerin com
a esp6cies critiques les Cladophora Scoparioi(les, Hauck i Cl. Neesiorttm,
Kutz. i la Amphiroa eriptarthrodia, Zanard.> es com diu el autor de la pu-
blicacio que anem a comentar: <nombre falaguer i encoratjador per a la
Ciencia i la Cultura patries, donat I'estat actual de l'embrionaria Ficolo-
gia Catalana, i consti que totes s6n, poc m6s o menys de la meitat no n16s
de nostra estimada Catalunya, 4o es, de les sever xamoses aigues i costes
ponentines.)) Certament, no cols en nostra terra, mes en general arreu,
es nota un endarreriment en 1'estudi dels vegetals qu'ocupen el grad m6s
baix en I'escala dels sers vius. Ses estacions i habitats, la senzillesa de la
seva organitzacio, la dificultat en sa conversaci6, sOn altres tantes causes,
que poden donar-se com a determinants de dita inferioritat en 1'estudi llur.
Per aixo es tant m6s de lloar I'ardida tasca de fer-les coneixer, sols sigui de
demarcacions reduides, com esdev6 en la Flora algolbgica de les costes
ponentines de Catalunya. Es aquesta fruit de perseverants esforsos de
nostra benvolgut Membre corresponent a Tarragona, el Dr. En Agusti M."
Gibert, prou conegut per la seva Fauna Ictiolbgica de Catalunya>, apart
d'altres publicacions de tota mena. Precisament, el recollir exemplars per
a aquella, i per a la Fauna CarcinolOgica de Catalunya, avid en prenisa,
Ii oferiren l'ocasi6 per a recol-lectar ensems Algues marines, les plantes
criptogamiques. que amb «llurs vius colors i elegantissimes formes fan que
les gents mundials, en les jornades d'estiuieg a la vora de la mar eterna,
les recerquin i col'leccionin, formant-ne albums bellissims que son l'admi-
racio de I'especialista botanic.))

La Flora Algolbgica del Dr. Gibert, no es un seguit de noms i locali-
tats, com s6n molter Flores; aqua es troben una muni6 de dades interessan-
tissimes respecte als caracters morfolOgics generals dels grupus, un recall
notable de noms vulgars, una pila d'observacions relatives a ('habitat, on
les recolli, i observa; treball meritissim d'investigaci6 i recerca personal,
de gran utilitat per als novells botanics, a qui desbrossa un cam, segu-
rament ben aspre. Per a ells particularment es el c'Vocabulari explicatiu
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dels termes cientifics usats%', amb quc remata el Dr. Gibert les 64 planes

de la seva Flora Algolbgica marina: part on esmertia, per Una banda, una

cluretat plegat amb una consici6 mestres, i on hi vessa, per altre, dolls

d'erudici6 gens vulgar, maxime en tractar de les sempre dificils plantes

criptbgames inferiors.

Per a que res manqu6s d'instructiu i interessant en la Flora Algolbgi-

ca, ve valorada per quatre famines fotogravades, que reprodueixen del

natural 13 de les especies mes tipiques i notables per ses formes, amb una

perfecci6 insuperable. Qui conegui una mica d'Algologia, i qui hagi vist

In col'lecci6 del Dr. Gibert, sols es doldrd de que aquestes i moltes mes,

o totes, no estiguin representades amb aquells vies colors amb que les

emhelli la Natura, que taut resalten en el fons del mar, i que qualques

d'elles serven en els Herharis,

L'estudi monografic de les algues marines de les costes occidentals de

Cutalunya no cont6 les Diatomacies i altres families semblants, que de_

ntanen imprescindiblement l'us del microscopi per a Ilur classificaci6.

La netedat de I'impressi6, la pulcritut de presentaci6, la claretat, fi-

nura i exactitud dels gravats, honren a I'Agrupacio Excursionisla de Reus,

que va entrependre la puhlicaci6, a ('editor reusenc J. Vila, que I'executa;

i tot plegat enalteix el treball, ja per si meritissim, del Dr. Gibert.- J. M."

DE BARNOLA S. J.

El Conde de Retamoso por el Dr. EDUARDO Re:YeS PROsPER.-Madrid, 19163.

Un notable escrit del conegut autor de las Caro%ilas de Espana i Las

eslepas de Espana r su regelachin, reprodutt en «Espana forestal,,), arri-

ba a la nostra Biblioteca. Encara que son objecte primordial sigui 1'enaltir

la memOria d'un il'lustre patrici, aimador fer%cent de Conca, ,stt patria

chica,,, cosagrat de p16 al progr6s de la patria pal mitjfi d'afavorir en to-

tes les seves activitats la riquesa agricola; presenta un especte, que no

cal perdre de vista, pels conreuadors de I'HistOria Natural, i es el de les

relacions entre el coneixement de la Flora esteparia i son aprofitament

agricola-industrial. En nostra patria on els terrers esteparis ocupen una

extenci6 superficial de 72000 km.2 , en 4o que es conegut, t6 realment una

importdncia capdal fer resaltar l'obra cultural d'un noble que consagra la

vida a la producci6 dels terrers erms de la seva heretat; es fa simpatica

la seva figura, ja prou enaltida per ses notes personals; es fa acreedor de

In imitaci6, per part de quins es trobin en semblants condicions.

A prop de Taranc6n, on tenia les seves heretats, passava gran part

de ('any, consagrat a 1'estudi i a la direcci6 dels conreus. Particularment

In finca dita del Retamoso, per causa de la gran abundor de la ginesta

d'olor (retama, Spartittm junceunt L), es pot considerar com un fertilis-


