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gallainent de les gigues, prenen aqui formes de turonets cbnics nombro-
sos i fantastics que els donee I'aparenca del Montserrat en miniatura.

Enfilant-me per aquelles costes, i passant per un alteros cementiriri
mig enrunat i encara no estrerat, i vorejant esferetdors estimballs per
esser el terreny molt trencat, vaig arrihar a noes vinyes alteroses. des
don cut vaig dirigir per can Angel a Esparragnera. Aqui vaig baixar al
"Torrent Moil, on hi vaig veer e els bancals de congionterats sarmantians
de que ahans lie fet esme.it. Dessota dels nrateixos treuen el cap uses
argiles areniscoses grogues, que potser siguin tortonianes.

Com que el temps amenacava pluja. retorni depressa a Olesa, i alla
agafant el cotxe ani a I'estacl6 del Nord, retornant a Terrassa molt salis-
fet del recall de dades cientifiques que havia fet durant aquella excursio.

l'errassa , ti de gener de 1422.

Notes hibliugraflques

Histologia , Embriologia V t9natomia microscopica vegetates , o sea, los

tejidos vejetales , sus origenes V relaciones . k. I'. Jaime Pi .ul i N. S. J. l

volunr de XII-:i.v) pag-. -?f X Ili cnr. antb 437 fi .Editorial Cielilificu nrr^li

ca. 1921. Barcelona. free. 32 pies. Creieni que hours, i no poc, a la I,-
ItIICni CrALANA u'HisroROA NATI RAI. el que sigui per a uu this seus mein-
ores nunleraris, el benemerit I)irector del Lahoratori Biologic de Sarria

(Barcelona), la gloria d'haver puhlicat aquesta obra de Histologia, 1'.iu-

hriologia y Anatomic rnicrosci pica vegetals, que ve a omplir un buit inr-
nrens; puix es la unica obra original qne sobre ^a nrateria exi^teix it l;s-
panya i adhuc podriem afegir en tot pais de Ilenga espanyola en ppo que
respecta ales primeres dugues parts. Anc qne I'autor es catala i aurant de
aquesta Ilenga, es compren anrh tot. que s'hagi publicat en castelli, ),,r
fornrar part dell cursos teoric-pr.ictics de Biologia que de des de it)1-1

publica i aurh in finalitat de que tots els gains parle,i o entenen el castelj,
que son nomhrosos, nu tinguin ja tie mendicar de obres foranes o d'infe-
lices traduccions to que actualutent tenen com obra original dins mateix de
Casa seva.

Corn indica el titol inateix de la obra,es divideix aquesta en tres parts.
La primera es un bell tractat de Histologia vegetal en una forma per a
nosaltres i potser per a molts, totalment nova. Ahans de tot, dona I'autor
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en la intrcducci6 una idea clara dels diversos teixits en general. decla-
rant Ilurs conceptes i noms diversos i il'lustrant In explicaci6 del text amb
figures forta expresives. Divideix despres els teixits en on determinat
nomhre de sisteme-, amb objecte d'estndiar-los profundament des del
punt de vista de la seva relacici anatomic-fisiologica; seguint, en general,
les petjades del botanic de Graz-Berlin, G. HAa°RLAND.

Tots els sistemes son int%-ressantissims; peril volem aqui remarcar
particularment I'ultim,o el dell orgues ereli.srnoleptics (dell trial nomenats
orguens sensitius). El capital d'aquest sistema es corn on resum de les
conferencies de I'autor sobre els esmentats orguens i d'altres treballs ori-
ginals seas presentats en majoria en Congresos Cientifics i dels quins
d6na el now en la literatura en final del Ilibre. La nome: clatura d'aquests
orgues t s completantent original i imposada pel analisi cientific-filos6fic
dels mateixos.

Fit la part segona. trohara el lector out tractat complert d'Embriolo-
gia vegetal, de des de la formacib dels elements ontogenics o gametes
fins la dels orgues definitius de les plantes. L'autor la divideix en dugues
seccions: en la primers estudia l'origen i la formaci6 de la Ilevor; en la
segona, el ,lesenrrotllo d'aquesta (despres de la villa latent) en plants
perfecta, mitjansant la activitat dels meristemos o punts vejetatius, a
quips deu la plants el seu creixetnent longitudinal (rueristemos primitius i
pritnaris) i en grosser (rneristemos generalment secundaris).

En la part tercera s'estudien les relacions dell teixits, co es, la distri-
bucid Ilur en les distintes parts o orgues del vegetal a favor de tails dels
esmentats orgues, observats antb el microscopi. Rao que fonamenta el
nomenar aquesta part Anatomia Microsc6pica.

La obra va molt ben il*lustrada anib 437 figures, de les quires la mei-
tat o la major part son originals de ;'autor i d'algun que altre sen deixe-
hle,les denies s6n preses de les ntillors obrescl asiques preferentment,ale-
manyes. Aix6 junt amb els molts treballs cientifics que I'han precedit de-
ntostren el gran trehall d'observacio' i experimentaci6 que suposa aquest
volnntin6s volunt, guina valua ve extraordinOriarnent acrescentada pels
preciosos i hen detallats index alfabetics de autors i materie. que faciliten
el trobar prompte qualsevulga giiesti6 o claricie, cosa nor cointi en llihres
cientifics espanyols. Ultra conre a la fi de cada seccii/ el seu capitol pecu-
liar de tecnica.

L'ohra en conjunt esta molt hen presentada, de fais6 que es veu en
tot 1'empenyo en oferir at public cientific una okra digna que l'orienti en
aquesta classe d'estudis, li infundeixi entusiasmes i li desperti iniciatives
per a el treball cientific per a poder aixi contrinuir a aixecar i mantenir
a la nostra aimada patria a I'altura dels paisos mes cultes en quan a
.aquesta part. Per la seva tasca de bona Ilei, felicitent a I'autor d'una fai-
sO efusiva i cordial.--A. CODINA.


