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RECENSIONS

Les sections habituals del I3utlleti no permeten la publicacio d'alguns
estudis interessants que manquen del cadtcter de monografies d'investi-
gacio propi de les nostres publications o que no s'ajusten a les normes
purament objectives de la seccio bibliografica. La necessitat cada cop
mos sentida de publicar recensions extenses i comentades de treballs d'in-
teres general o que afectin particularnlent les terres catalanes, ha induit
a inaugurar una nova seccio del Rutlletf, en la qual es recolliran els re-
sunls mes o menys extensos, mai transcriptions fntegres, de treballs de
gran interes 0 publicats en llengues pot assequibles, de les conferencies
professades a la Institucio i dels treballs que constitueixin una veritable
((mise an point)) de temes d'ieter'. i que per Ilur vitlua puguin esser d'uti-
litat als nostres lectors.

UNA EXPLORACIO BOTANICA PER IFNI

El conlerenciant explicit breuulent la situaciu geogratfica d'lfni i la
topografia d'aquest territori, d'ens 1.600 quiluntetres quadrats en la part
actualment ocupada pels espanvols. F ti indications sobre el clima, in-
conegut encara de manera precise, remarcant que ]a quantitat de pluja
anual deu dsser inferior a 200 millimetres, distribuida tan diversament
que el periode d'eixut Jura des del mart al novembre. Corn a conse-
qu'ncia de ]a duresa del clime, pel que correspon a I'aigua, digue clue
la vegetacio, que no manta enlloc del territori, os feta per a resistir
aquelles conditions. Les planter es defensen sovint engruixint els sees
organs vegetatius i fent-se carnoses les seves fulles ; revestint-se tl'una
cuticula gruixuda, o reduint el fullatge al minimum. Dos tipus biologics
de plantes criden fortarnent I'atencio al viatger que hi va des del Nord :
el de planta desfulladissa a I'estiu, corn el fernan o Euphorbia Regis-
Jubue, l'axdir o Euphorbia bulsamifera, etc., i el tipus cactifornte, repre-
sentat millor que per cap altra planta pel dagnrds, que es una altra
eufdrbia (E. Echinus).

Llevat del reply que s'est n de llarg a llarg del litoral i d'una part
de la plana subdesertica meridional de la conca del riu Asaka, tot el
territori ds vestit de boscos d'argan, l',lrganie Sideroxylon, arbre de
talla mitjana, de tronc baix i gruixut, sovint retort, amb ampla copy
d'un verd tendre, ramells rigids i mes o menys espinosos, i fulles dares.
Els boscos d'aquest arbret son clars i quan horn els cuida una mica,
desbrossant-los i netejant-los, donen la sensacio d'un pare.
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I.'argan fa possible la vida d'una ramaderia floreixent, que, Ilevat

dell i d'unes poques plantes mos, no to altra cosa per mantenir-se.

Uns 2.000 carrells i 40.000 cabres I'esbrosten conttnuament i l'arbre re-

sisteix adnairablenient aquesta guerra continuada feat-se mos densa la

copa i endurint i aguditzant el sell ramatge. per torna, encara duna

gran quantitat de fruit, drupes de la grandsria duna oliva sevillana,

que mengen tanibo els carrells. 1)e I'ametlla d'aquests fruits se'n fa

I'oli (I'argan, que els ntoros d'Itni estimen superior al d'oliva i el venen

m(•s car als soles.

Els conreus sun escassos i molt niigrats. Deis cereals quasi no culti-

en uu-s que I'ordi primerenc, que segues el roes d'abril. Bls fruiters,

si descompteni la figucra de moro (()(atintin), algunes figueres i la pal-

mera de distils, que hum veu amb certa profusiu a la Vall d'Uggd,

quasi no existcixen. Les hortes es redueixen a retallets in significants

placats a Ies vores dels torrents o del riu Asaca (riereta nips quc no

pas riu, que s'asseca al fort de la valor), regades amb aigua de poll a

majoria d'elies.

I)e tot Cl quad resulta quc la Ilora es pobra (la meitat, aproxirna-

dauient, del Hombre despecits quc tindria una comarca catalana com el

Vall(ls. Rages. etc., de la nlateixa extensiu), la vegetacio migrada, els

conreus molt escassos i la ramaderia floreixent, d'acord, aquesta riquesa,

anib la indolenca dels morns, per als quals resulta conwde no scmbrar

i utilitzar en forma de earn els recursos naturals del pais.

parlis, finalment, do la Casa ntorisca d'lfni, feta quasi sempre de

fang, i de manera que el qui I'habita pugui resistir facilment I'escomesa

dels iirabs, quc son els nunuulcs del desert, es a dir, amb murs elevats,

amb torres als angles, amb terrats interiors des dels quals horn pot fer

foe al, enemies que s'apropen... i encara cada casa o cada grup de

vivendes defensats per una plantacio d'opuncies i per una tanca d'espi-

nal. Renaaress com la cunstrucciu de tang es serrblant, pel que fa al

procediment, a la de I'I rgell, coil segiiiOncia a Ifni no pas de la manea

de pedra, exceHent per a la construcciu, sine a les possibilitats de resis-

toncia que duna a aquestes cases de terra el clima extremadament eixut

del territori.

El conferenciant iHustra la seva conversa amb gran nombre de dia-

positives d'Ifni obtingudes per ell (lurant I'excursio, quc comencO el

8 d'abril i fini cl 10 de naaig.


