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ACLARACIONS

En el BUTLLETi corresponent al mes de Janer, que rebem ara me-
teix, apareix un article sobre la Flora de Catalunya, que demana
de part nostra les segiients aclaracions, no sense abans declinar per
inmerescuts els elogis que i'articulista dedica benevolament al nostre
modest treball.

Primera: no ha de mancar a l'obra un senzill prolec abans de que
acabi la publicacio del primer volum, no considerant nosaltres una
grew falta aquest involuntari retras, imposat per les circunstancies.

Segona: en lo dit prolec podra veure I' articulista les rations que
sucintament anem a estractar aqui del metode adoptat; amb lo qual
advertira que haviem previst ja un dels principals carrecs que en con-
tra d'aqueix plan podrfen formular-se.

No mancara segurament qui, al notar que comencem 1'estudi de
les planter vasculars per aquelles que estan considerades fins avui
d'una organisacio mes complicada, ens califiqui de antiquats, per no
haver seguit en aquesta materia la corrent de la moderna escola
alemanya.

Mes no haveni obrat aixis sense un madur examen. Es ve-
ritat que en la esposicio de tota doctrina deu passar-se de lo mes
senzill a lo mes complicat; pero tampoc es menys evident la
conveniencia de procedir de lo mes conegut a lo que ho es
menys, a fi de no ofegar desde un principi els generosos entusias-
mes dels neofits. I certament que al comencar 1' estudi taxono-
mic de les plantes tenim algun major coneixement, per exemple, de
les roselles i ravanisses dels nostres camps que de les Agrostis i
Festucas dels Pirineus; i que el principiant se familiarisa mes prompte
i amb menys esfors amb els sepals, petals, fruits i Ilevors de les pa-
paveracies i cruciferes que amb les glumes, glumeles i glumelules de
les graminies, o amb els esporangis i espores de les falgueres i
Equisetums, que per apreciar-ho degudament exigeixen el continuo
ausili del microscopi i fins preparacions adequades.

»Pocs son per desgracia en aquest pals els que tenen la suficient
abnegacio per a dedicar les seves energies als preterits estudis bota-
nics i zoologics; pero creiem que si havien de comencar pels ultims



INSTITI:(:[O CATAL-NA U' 111,"I'I ILIA \AI f: RAI. j "

sers de Ia respectiva serie, el numero dels cultivadors seria molt mes
reduit encara.

»Ademes, quan se tracta de inventariar i coneixer les plantes que
constitueixen la nostra Flora, treball molt superior a la vida d'un
home, es just i necessari utilisar els materials acumulats pels nostres
abnegats predecessors, i creiern que es mes util anar-los aumentant i
depurant que no cap-girar-los i ordenar-los de cap i de nou, moguts
per controvertibles ventatges.

»Ouant la Flora de Catalunrja sigui totalment coneguda, per a
lo qual caldr<i el concurs d'algunes generacions encara, aleshores
sera arrivada la ocasio de empendre amb mes coneixement i oportu-
nitat que avui tin treball de agrupacio racional, fundat en tin series
estudi de lo nostre i en harmonia, si es possible, amb el criteri unanim
dell botanics.

»No deura pas ser tan dolent aquest metode - que l'articulista,
portat pels seas entussiasmes de novetats, califica de anti,()-alla
fitografi'ca - quant amb ell acaben de publicar-se les monumentals
flores de Coste i de Rouy, i d'altres de merit ben remarcable.

»Finalment, devots admiradors com son del nostre insigne mestre,
I'eximi botanic Cipria Costa, de gloriosa memoria, havern volgut
seguir fidelment les seves petjades, per a que a cada moment se pu-
gui apreciar el proces que a Catalunya han tingut els estudis fito-
grafics>>.

Tercera: tambe's veura en el propi prolec i pot deduir-se ja de la
geograffa botanica, que havem aprofitat amb tota cura els treballs
dels nostres il-lustres predecessors, els quals no son per desgracia ni
tants ni tan valiosos com creu I'articulista; a no ser que's prengui
tambe per tals les productions de botanofils o amateurs, i ad-huc les
cites d'algun botanic que han merescut ben poca confiansa. Atenent-
nos al esposat criteri, si que havem omitit deliberadament les indica-
cions d'algunes plantes: de la mateixa manera que l'any 1904 varem
espurgar la Florula Montserratina d'unes trescentes especies que
graciosament li atribuien diferents botanics, a canvi de les que,
essent-hi, no van sapiguer veure-hi.

Podra aixis i tot succeir molt be que, a pesar del nostre bon desitg
i afany, s'hagi escapat alguna especie, i hauurem d'agrahir moltissim
que se'ns fassi notar la omissio; puix com no volem pas escriure una

obra merament personal sino eminentment patriotica, lluny de defugir
tota intervencio, solicitem el concurs de tots els que verdaderament
estimem la terra catalana.
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Quarta: els nonis com Hepatica, Scrofularia, Pulmonaria y
altres, no s'han donat pels usos medicinals que s'hagin fet o es fan
d'aquestes plantes, sino senzillament per lo que'n diuen Signatura,
conforme a les observacions de la major i millor part dels autors, i
com pot veurers per exemple, a l'obra de Mrs. Loudon, al parlar de
la Scrofularia (1).

La aplicacio medicinal s'ha deduit generalment de la relacio que
s'ha volgut establir entre certes malalties del cos huma i la particu-
laritat dels organs de determinades plantes, que ve a ser ja el similia
similibus curantur d'aquells temps.

Quinta: al afirmar incidentalment que el genre Fagopyrum deu-
ria escriure's amb ph i no amb f, no atenem precisament a la seva
etimologia grega o Ilatina , que lo mateix significaria; sino que prete-
nem evitar I'hibridisme d'aquest nom, format en part del grec y en
part del llatf; cosa sempre censurable en el llenguatje cientific o tec-
nic. Podent fugir d'aquesta anomalia, formant-lo totalment del grec i
escribint Phagopyrum amb ph, opinem que la innovacio es acep-
table.

I si ]a forma usada es imperfecta o incorrecta o barbara, lo ma-
teix sera que sigui de Tournefort que d'un altre; que les coses son
bones o dolentes per se, i no per la major o nienor autoritat de qui
les digui per primera vegada (2); criteri aquest nostre, que es el
generalment admes i seguit en el mon cientific. Tambe Decandolle va
escriure Cerasus Caproniana i C. Juliana, i no obstant la seva
autoritat botanica, se li ha corretgit i ha quedat restablert C. Apro-
niana y C. Juniana, que es tal com din el text de Plini.

Desgraciadament, en aquesta materia, hi ha molt per corretgir
encara; puix si be ja no's veu gaire escrit avuy el nom especific silva-
ticus, amb r/ sino amb i (silva), ni els generics Scrofularia i Pyrus,
s'escriuen gaire amb ph o y com si derivessin del grec; i tenim Ken-
tranthus, mes conforme que Lentranthus a la seva etimologia i
pronunciacio grega, etc., etc.; queden encara noms com C'liamae-
bu_rus per Chamaepyxos o humibuxus, corn tenim charnaepitys,
hllpophegea; amb molts altres ben criticables i dignes d'esmena i

(I) Scrophularaa: So named from the roots having a resemblance to scrophulous
tumours, sohicthey were , by the peculiar node of induction of the dark ages, therefore suppo-
sed to cure.

(2) Aquest fou el pecat de Espronceda amb 1'adjectiu espurio, que a imitacio seva, mes
que per respecte de cap classe s'ha anat perpetuant en la forma espureo, sense adcertir el
disbarat.
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correccio. I consti, per ultim, que nosaltres mes que atrevir-nos a

corretgir errors, ens anem limitant a senyalar-los.

La materia es molt estensa i fort interessant; perb per dissort nos-

tra disposem de poc temps, i de no gaire salut, per lo qua] havem de

posar punt final a n'aquestes ratlies, agraint una vegada mes al arti-

culista la ocasio que'ns ha proporcionat de donar aquestes senzilles

esplicacions, encara que no les conceptuavem pas necesaries.

JOAN CADEVALL.-ANGEL SALLENT.

Tarrasa 18 de mars de 1914.

Aplec de noticies sobre ' Is moluscs de Catalunya

i catalec provisional dell mateixos
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(Acaba,rrent)

Gen. VENUS, Linne.

casina, Linne.
Tosa, Pineda (Tomas), Mataro (Hidalgo, Salvana), Vilassar

(Col. del A.), Barcelona (Hidalgo, Martorell).

fasciata, Da Costa.
Pineda (Tomas), Mataro (Hidalgo, Martorell, Salvana), Vila-

nova y Calafell (Sams).
La var.
gradata, Deshayes (V. gradata, Desh.)

l'han citada a Mataro (Salvana) y a Barcelona (Hidalgo). Dintre les


