
F. BOEUF, L'Amélioration des Plantes.-Encyclopédie Biologique, vo- 
lum XIII, 543 pl. Ed. Lechevalier, París, 1976. 

Llevat de les 10 primeres planes que fan d'introducció, tota la 
primera part és de biologia general. DE biologia general vista amb 
les ulleres d'un geneticta. 

En la segona part comenqa I'estudi de I'herencia. S'entreté molt 
a les consideracions teoriques. Es una mica massa atapelt. De fons i 
de forma, d'impressió i de contingut. Estudia amb gran minúcia les 
mutacions sota el punt de vista teoric i experimental, 

A continuació fa I'estudi estadístic de la genetica. Biometria i 
aplicacions d'aquesta. Segueix la touica d'atapeirnent. E s  darrers ca- 
pítols d'aquesta segona part els dedica a Evolució i Bases. biomorfo- 
lagiques de la sistemitica. 

En el tercer llibre s'entra a 50 del seu. L'autor s'hi passeja més 
facilment. El lector s'hi troba més natural. Cenetista 'prictic, d'apli- 
cació, descriu els metodes de millorament. Ací fa resurrecció aquel1 
mateix autor de la monografia sobre els blats que l'any 1932 ens 

Iliurava després de revisar a consciencia el medi africk nordic. 
Descriu. en capítols suggestius: Els metodes generals de millora- 

ment, la selecció, l'autofecundació, la fecundació creuada i la hibri- 
dació, la multiplicació vegetal amb totes les szves modalitats (més o 
menys qenetiques). Ara ens detindrem un seqon en una lamentable 
confusió. El capítol XII'I d iu  {rAdaptació dels conreus al medi físico- 
químic,i i en tot elcapítol no treu el nas la més petita uoció de físico- 
yímica. Parla d'influencies físiques netes i d'influencies químiques 

, igual transparents. Pero, no surt per enlloc l a  'físi?:~-~uímica d'una 
manera concreta. La confusió és de doldre perque arranca del cervell 
de I'autor. 

El capítol darrer el dedica a ricontrol dels resultats i a assaigs . - 
comparatiusii. 

Magre de bibliografia, ' . '. 

A. O. i A. 



MAURICE DUIIBÉRÉ, Les applications industrielles du pH.--418 pl. Du. 
nod, París, 1935. 

Feia falta el llibre de Deribéré al mekcat de Ilengiies Ilatines.. Es 
tracta d'un llibre teoiic i ben resumit, que compren totes les aplica- 
cions de I'equilibri &cido:basic a la indústria. 

En comencar dedica un capítol a generalitats d'acidesa ionica. 
Explica les basrs fonamentals de la dissociació electrolítica, pH, bar- 
reses topalls, i en acabar dóna llistrs de barreges tipus a pH fix. 
Durant tot el capítol selecciona referencies bibliografiques abundants, 
pero, sobretot aixb. seleccionades. 

El segon capítol el dedica a mesures electrometriques; estudia, 
els seus principis matematics i electrics: les piles de concentració. 
el fonament de les piles de concentració, etc.. etc. Arnb pro'fussió 
excessiva de modrls en descriu uns quants d'altres tantes cases 
constructores de potencibmetres i reprodueix la marxa d'una mesura 
de pH. 

En el capítol 111' estudia els electrodes. Conienca per descriure 
multitud de formes i models deIs el&ctrodrs d'hidrogen. A conti- 
nuació explica com es preparen i precisa el seu abast dins les tec- 
niques ordinaries. Així mateix ho fa per l'electrode de calomelans. 
quinhidrona i antimoni. A remarcar que no parla de l'electrode de 
vidre. 

En el capítol IVt descriu lec tecniques especials prr a les insial- 
lacions de potencibmetres i la manera de posar-los en marxa. Des- 
criu el potencibmetre de valvules i també el potencibmetre registra- 
dor. Ací tornar a subratllar les particularitats de gran nombre d'elec- 
trodes emprats per a les mesures practiques de pH. 

El capítol Ve el dedica a indicadors. 
Estudia extensament la teoria dels indicadors. Després dóna les 

taules de viratge segons els diferents autors i les diferents collec- 
cions: Explica la sensibilitat dels indicadors per fer-ne aplicació a 'la 
selecció que cal practicar .en Irs analisis titnm&triques. A tito1 d'e- 
xemple, acaba el capítol ensenyant com es preparen alguns inbi- 
cadors. 

L'altre capítol -VICel dedica a mesures practiques fetes amb 
indicadors (colorim~tria) i no regateja detall en referir els més im- 
portants: Walpol, Rhone, Hellige, Pichard, Wulf, Guillépiie. Caillé, 
Kordatski i colorimetres fotoelectrics. 

En el capítol VI]! ja ens descriu la influencia que té el pH sobre 



I'estat colloidai--i aci-sstudia l'electroforesi, el punt isoti&ctric, els 

fenomens osmbtics i totes les referencies possibles a l'equilibri d e  
Donnan. 

En el capítol següent -VllIk- progressa un xic més i estudia la 
influencia que té el pH sobre els organismes petits. Repassa els mi- 
croorganismes i ,  en el terreny de la microbiologia, descriu la influen- 
cia del pH sobrz el medi de conreu, les activitats enzimatiques i les 
mesures que es poden dur a terme en aquest capítol de la Biologia. 

El capítol IX' resumeix l a  intervenció del PH en els organismes 
superior's. La dificultat és insuperable. Satura després d'iniciar els 
mecankmes d'equilibri a l a  sang i en algunes indicacions fetes en 
orina i teixits. . Forca incomplet, 

El capítol X%a destinat a l'estudi .del pH de l'aigua desti'lada, 
les ai*es minerals, aigüe: industrials, aigüzs residuals, etc. 

Per bé que en cada un d'aquests capitols, en acabar fa una in- 
dicació de la tecnica especial que cal seguir tota vegada que hom 
vulgui fer el dosatge, podem dir que no coinenCa I'estudi practic fins 
al capítol Xl', el qual el dedica a la influencia del pH sobre 1; fabri- 
cació de la cervesa. Regateja el detall practic i en capítols succes- 
sius estudia aqurst aspecte teoric de franca aplicació industrial. Can- 
via el tema per a cada capítol. Així el XIP, indústries alimentaries 
(vinificació, vinagre, cidra. alcohols, cacao, vitarnines, conserves, et- 

tetera); el XIIl', indústries del sucie ; el XIVe, indústries d e  la llet 
i de la case'ina: el XV", coles i gelatines, el XVIL, papers i cellulo- 
ses: el XVII'; indústries textils i tintbries: el XVtII*, adoberies ; el 
XIXB, metallúrgia, i el XX', agricultura. 

Val la pena que ens entretiniuem unixic en el capítol XXe. Se- 
lecciona bones referinciis. Estudia en primer terme la reacció del sol 

i el pH idoni del rendiment agrícola segons el terreny i el conreu. 
Després revisa la influencia que sobre el pH del sol té I'aportació 
artificial d'adobs segons la qualitat i la quantitat, Fa punt i a part 
per descriure l'encalcinat i anib llargues consideracions utilissimes 
dóna exemples d'alcalinització de sbl per aquest procrdiment. Es- 
tudia les barreges topalls dels conreus Iíquids i s'entreté a especificar 
les barreges nutritives ernprades en fisiolo&a experimental i la ma- 

nera d'estabilitzar el seu pH. 

A continuació dóna sengles quadres de classificació dels sols se- 

gons el seu pH ; la major part de sbls són africans r de &es climati- 

ques referides als treballs de Franc de Ferriere. 
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Després revisa els sols forestals, els prats i la influencia del pH 
sobre la saba dels vegetals. 

El capítol XXIP va destinat a la significació del pH en les indús- 
tries quimiques (materies colorants, productes farmaceutics. perfums, 
etcetera) i el XXII' estudia diverses aplicacions del pH a materies 
plkstiques, cautxú, explosius, tintes. minerals, fusta, betums, cera- 
mica, olis, calc, ciment, sahons, etc. 

Aquest Ilibre, en acabar, ens dóna una sorpresa que no es pot 
esperar del títol. Primer, pirque demés de les aplicacions industrials 
del pH, hi trobem aplicacions. biologiques i agrícoles. Des~rés,  per- 
que en un apendix estudia el potencial d'bxido-reducció (rH) no so- 
lament sota el punt de mira teoric, ans encara aplicat a la biologia. 
fisiologia, bacteriologia, als ferments, a les aplicacions químiques, a 
l'adoberia i tintoreria, a la destiMeria i cervesiria, a I'agricultura i 
el control de la llet. Consti qui  un resum tán complet de rH no so- 
vinteja. Diríem que és únic. Naturalrnent que és rnolt breu, brevís- 
sim, pero, per contra, ve compensat per una bibliografia abundant 
que pot orientar qui desitgi consultar .treballs originals. 

Digni d'elogi la sistematització i I'ordre de la llista bibliogrkfica 
posada al final del Ilibre. 

A. O. i A. 

M. A. I~EYNAUD-BEAUVFXJE, Le Milieu et la Vie en comrnun des Plan- 
tes.-Encyclopédie Biologique, vol. XIV, Edit. P. Lrchevalier, 
pag. 237, París, 1936. 

Aquest llibre és un resum -molt ben fet, certament- de Fito- 
sociologia. 1 més concretament encara, és un resum dels punts de 
nsta magistrals del ~rofessor Braun-Bl;inquet, dc Mont~eller. L'autor 
confessa que sent una admiració per aquesta Escola, admiració que 
s'endevina des de la ~r imera    lana i que per altra banda ens sembla 
justíssima 

En el primir capítol explica I'abast de la Fitoso~iolo~ia Sense 
menysprear el recollector sistematic, li diu que després de la siste- 
mktica freda comenca I'autentica biologia Recollir i classificar és 
una introducció indispensable a la Biologia, pero no és la mateixa 
Biologia 

Així enceta-un capital on dóna regles practiques per a estudiar 
la vegetació sota el punt de vista florístic. No de cara a I'herbari, 

sinó a la fitosociologia. El qui precisament no skpiga sisternatica, no 
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trauri gaire profit dels seus exemples i dels seus consells. Un bota- 
nic dels nostres s'hi pot delectar. 

A continuació, i en capítol a part, descriu el metode d'estudi 
fitosociol~gic de la vegetació. Ací s'entreté més. Defineix l'associa- 
ció, base fonamental de la fitosociologiá, 'i' ens descriu la seva im- 
portancia. Esquemrs, exemples, aplicacions. S'hi endevina que és 
la seva principal finalitat. . I 

En un nou capítol, curt, molt curt. estudia el metode estadístic 
i després fa un resum dels caracters estatics de l'associació. 

El capítol VQa de resultar utilissim, per als que han apres pre- 
cisament la classificació sistemitica amb profit: Els quz no siguin 
botinics,no hi aprendran gran cosa. En acabar aquest capítol dóna 
una abundant bibliografia, sense descuidar, quan hi escau, l'orienta: 
ció dels nostres. autors. 

En un segon llibre titulat ~iCinecologia>, revisa suminamento les 
relacions del's factors del medi amb les associacions. Després d'estu- 
diar el medi kn sentit arnpli estudia els seus factors classificats en 
dos grups. Factors físics i factors biotics. Entre els primers desctiu 
els edafics i els topogrifics i entre els edafics el Clima (temperatura, 

, 

Ilum, aire, vent .i precipitacions) i el Cubstratum (sol i aigua). Entre 
els factors biohcs estudia successivament la influencia recíproca dels 
vegetals i la influencia de I'home i dels animals. 

En capítol a part fa una aConclusió» en la qual resumeix una 
classificació de Raunkiaer. Abans juitifica la impossibilitat d'establir 
una claksificació segons totes les condicions del medi, ja que els fac- 
t o r ~  i Ilurs interreaccions són innombrables. Per aixo pren com a 
exemple la de Rauukiaer, la qual es conhorta de classificar les for- 
mes biolb&ques en relació a un factor important del medi. Distingeix 
6 giups. 

En altrec llibres successius, i ara sí que brevíssimament, estudia ' ' 

<<Singen&tica,i, r<Cincronologia>i i sCincologia)~. 
Molt resumit. Masca resumit. Sobretot per a qui no estigui ben 

informat d'aquesta branca importantíssima de la Biologia. 

A. O. 1 A. 

P. CRISTOL. Chirnie L?iologique:-Masson Edit.. París. 1936. 61)8 pl. 
.% 

Ací tenim un bon Ilibre. Un llibre útil. Sobretot de cara a la 
fi~iopatolo~ia La casa Masson ens tenia acostumats a les tr-s edi- 
cions d'una Bioquímica insuperable la qual va abandonar I'any 1929, 



per traspis de l'autor. Ens referim al rPrécis de Biochimien de Lam- 
bling, el qual encara avui no ha estat superat per cap més autor en 
cap altra Ilengua. A remarcar la qualitat del llibre d'oppenheimer a 
Alemanya, de Mathews a America, cadascun amb la seva especial 
fesomia. El mateix Rondoni a Italia ... pero, Lambling era més bio- 
ldgic, tenia un llenguatge més ficil; era una treballa. Darrera de 
Lambling es fa difícil preszntar una Bioquímica. Cristol no ha pretks 
superar Lambling. Ni emular-lo. Ha tirat per un altre camí. Es menys 
bioldgic i és més medic. Sota aquest punt de vista és digne de fer-ne 
un elogi. E s  un llibre reeixit. 

El que és  més original del llibr- és l'exposició. La tecnica d'ex- 
posar. En comencar cada capítol hi posa un resum d'aires geome- 
irics. Un quadre gros, compartiments, quadrets petits i tot plegat un 
resum de tot el capítol. La físico-química és magra. La bioquímica 
estitica esti molt millor. 1 de més bona qualitat encara la bioquímica 
dinimica. La part millor del llibre és la continuació de la bioquimica 
cap a la f i ~ i ~ ~ a t o l o g i a .  Es veu que Cristol és un investigador autentic 
d'aquest camp. 1 no és pas que faci una a h i ó  entossudida dels seus 
treballs personals. Els menciona com un incident quan el volum d'es- 
deveniments personals ho requeieix així. Posem per exemple una 
omissió que és prou eloqüent. En tractar dels polipeptids no men- 
ciona els seus treballs sobre intoxicació general i polipeptidknia tot i 
quc són prou conegudes les seves experiencies en aquest sentit. 

Al costat d'aquesta simpatia per la fisiopatologia, que es posa 
de relleu en tot el llibre, no abandona els temes de ficiologia pura. 
1 sobretot té malta cura de posar-los al dia. V ~ g e u  el capítol de 
contracció muscular o millor encara de bioquímica de la contracció. 
Molt esquematic: De vegades, massa. Pero, sempre a profit de la 
claredat. 

No hi posa orientarió bibliogrifica. En té prou citant autor; quan 
l i  ve a tomb. 

A. O. i A. 

Baftery Brooding, per MILTON H.  A~N~.-Orange Jndd Publishing C. 
New-York, 1935. 

Quan el pollet n-ix i creix en plena jungla, la naturalesa 1i faci- 
lita tot el que necessita per a la seva normal creixenfa. L'home. I$i 
vol canviar les condicions de vida d'aquests animals i industrialitzar 
el seu cr'eixement, si vol obligar quz produeixin en menys de tres 
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mesos el que abans feien enset  ,o vuit, només ho aconseguira estudiant ' 

la forma de proporcionar-los els elements nutritius imprescindiblts a 
I'esforc que se'ls demana, en un estat ben digerible, i especialmeni 
sense que en manqui cap, és a dir, establint' un regim alimentar; 
extraintensiu. 

Aquest ritme accelerat podem nugmentar-lo. situant els animals 
en un medi que reuneixi les optimes condicions de temperatura, d'es- 
pai (totalitari i relatiu), ventilació, humitat, etc.. Aquestes condicions 
les trobem reunides en el sistema de cria anomenat en riBateriesii. 

Un. .deis més antics especialistes en aquest modern sistema de 
cria és el professor Mikon H. Arndt, de Trenton, que, rn el tractat 
que suara ha reeditat i amb un Iexic senzill, estudia les diversis mo- 
dalitats dSaquest nou sistema de cria. 

Primerament ens dóna una brru ressenya dels diferents tipus de 

bateries que ens ofereixen le; cases constructores i seguidament les 
condicions que deuen rtunir els edificis on s'installen les bateries, 
arnb detalls sobre la illuminació, I'aireig i la superfície d'aquests edi- 
ficis. Descnu també Arndt les condicions optimes de temptratura 
i humitat i 1á forma de tenir-hi una perfecta reglamentació. 

La part bromatologica hi és tractada bastant extensament i d'una 
manera practica, amb un breu estudi de la influencia dels factors 
complementaris de I'alimentació en ia creixenca i vigorositat deis 

pollets. 
Llibre escrit per als avicultors industrials i recomanable al i  nos- 

tres avicultors, "oi més perque sobre aquestnou procediment indus- 
trial de cria no hi ha una bibliografia gaire extensa. 

Publicacions de ?Obra Agrícola de la Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Esto1ors.-Barcelona, 1936. 

l . "  Set Ilicons d'Agricultura explicades en el Curset donat a la 

Casa Agrícola de Torroella de Montgrí (30-XII-1935 a 8-1-1936). J. 
Llovet : Comentaris a I'agricultura empordanesa. Actuacions de I'Obra 
Agrícola.-R. Sala: Qrientacions per a la fructicultura a I'Emporda. 
-F. X. Puig: Observacions sobre olivicultura. 

2." La zona agrícola de Santa Coloma d t  Queralt, per Josep 
Llovet i Mont-ros i Josep M.* Clotet i Vila.-Accidents i malures dels 
cereals a la Segarra, per Ramon Bardia i Bardia. 

L'Ohra Agrícola de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Es- 



' talvis de Barcelona, el director de la'qual és el nostre coliaborador 
Josep Llovet i Mont-ros, ha prei la lloable iniciativa de publicar un 
resum de les conferencies agrícoles que organitza a les diterents 'co- 
marques catalanes. Així el record de les ensenyances pot ésser per- 
durable per als pagesos que s'hi interessaren i el; fruits que entréveien 
cfue en podrien treure no els poden fugir de la mi.  A part que amb 
aquestes publicacions I'Obra Agrícola es fa extensiva en un radi 
inolt major de la nostra terra. 

En el primer fulletó, Josep Llovet i Mont-ros. empordanes, teo- 
ritza sobre I'agricnltura de la seva comarca, que el1 coneix i estima 
tant, amb l'afany de fer-la progressar. Veu. els defectes que té i 

apunta el remei que caldri aplicar en materia de fertilització i de  
varietats conreades, i per valorar els productes del terreny. Paria del 
maquinisme a 1'Empordi i demostra els avantatges que té, pero tam- 
bé que pot convertir-se allí en un perill per a la rendabilitat de l'agri- 
cultura. Estudia I'amplitud de les emprrsesagríco1es i es decanta per 
la parce'lació en els llocs de regadiu, pero no com I'actual, dispersa, 
sinó a base de concentracions parcetllaries com les de Suyssa, per 
exemple. Finalment diu que I'evolnció de l'agricultura d'&a comar- 
ca no és una tasca individual, sinó social i estatal. 

Tot és dit amb un to dSapassionament que a veiades el fa sem- 
blar divagador . 

Ramon Sala, pel'que diu en el fulletó, ens ha semblat el revo- 
lucionari de la incipient fructicultura empordaoesa. Diu que el fruiter 
és un conreu senyor, que vol molta terra, molta aigua i inolt adob. 
Concreta quines varietats poden fer-se a I'Empordi, i fa re1luir les 
varietats pollinitzadores. Parla de la tiia de I'arbre que s'ha de plan- 
tar i de la tecnica de plantació. Compara el fruiterar a 'un conreu 
hortícola pel que fa referencia a adobs. Dóna detalls preciosos sobre 
esporga. 1 finalment fa v-ure la importincia que té la collita al punt 
de la fruita, la conservació, el triatge i I'embalafge. El resum de Ra- 
mon Sala, els fnicticultors de I'Empordi l'han d'assaborir com mel- 
melada. 

F. X. Puig i Miró, constata que tot i ésser un conreu - e l  de 

I'olivera- poc important, valdria la pena que fos més acurat: cures 
culturals, esporga, adobs, collita, malures, tot és valorat en aquest 
resnm. 

La zona agrícola de Santa Coloma de Queralt, treball fet en col- 
laboració per Josep Llovet i Mont-ros i Josep M.' Clotet i Vila, és un 



treball perfecte, modellic. S'hi veu la mateixa comprensió dels pro- 
blemes de la comarca que ja constativem en ricomentaris a I'agr,i- 
cultura empordanesa)), pero sense apassionament que enterboleixi el o 

concepte. Qui vulguicon&ixer l'aspecte economic de l'agricultura d'a- 
questa zona segarrenca per forca hauri de recórrer amb preferencia 
a aquesta monografia. 

Accidents i malures dels ce~eals a la Segarra, de Ramon Bardia 
i Bardia, és una monografia que els pagesos segarrencs agrairan que 
s'hagi publicat, perque d'una manera concisa els dóna la pauta se- 

gura per a combatre els flagells de lee principals produccions vegetals 
de la comarca. Interessantíssim. cobretot, l'estudi de I'arrabassat dels 
blats i ordis. 

Ambdues publicacions són pulcrament escrites, editades i illus- 
trades. Si l'una és bona l'altra encara més. 

PAUL REISS, Cours de Physique Bio1ogique.-Vol. 11 : Action d e s  
agents physiques sur les organismes. Fascicle 11: L'action biolo- 

gique des rayons y et 2 .-265 Vigot, F. París, 1935. 

En encetar el comentari d'aquest Ilibre caldri que el situem. Es 
tracta d'un llibre amb prou fesomia perque el descriguem per si sol, 

és que a més és una porció d'un.conjunt que quan s'hagi com- 
pleto sera orgull de la Biologia. 

A Gtrasburg, un dels fogars científics més destacats d'Europa, 
Fred Vles ha creat una Escola que passeja deixebles per arreu del 

món. 
L'any 1926, ara en fa deu de justos, el cap d'aquesta Escola va 

concebre una obra majestuosa de Física biologica amb sis apartats i 

cada apartat amb diferents volums. . , 

La historia densíssima del professor Vles feia esperar un gran 
aconteixement. Al cap d'un any sortia el primer volum iiL'Osmose~), 

el qual constituIa la primera part de Iá químico-física integrada per 
altres tres volums. Aquell llibre era ciar. Era fonamental. Avui encara, 
indispensable. No es pot dir que estigui envellit deu anys, perque 
en sortir s'havia avangat vint anys a totes les publicacions del temps. 

En aquest mateix apartat hi mancaven publicar tres volums més, 

titulats successivament : 
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Volum - 11.-La ionització. Els electr~lits. 

II 111.-Els fenomens de superfície. 

II 1V.-Lestat co'loidal. 

Tenim coneixement que el volum segon ja enllestit, i que 
aviat, molt aviat, el podrem saborejar. Allí tracta dels electolits en 
general i d'una manera especial del pH amb totes les seves conse- 
qüencies biologiques. 

L'any 1929, Vles va editar aquests quatre volums en un resum 
excel.lent, titulat riElements de Químico-física~i, que constitueixen una 
troballa que no té parió. Aquest resum no era pas la renúncia a la 
publicació del seu ((Coursii, com veiem per les successives publicacions 
que -lentament, aixo sí- van sortint. 

Avui ens han servit un volum -el segon- d'un altre apartat que 
es titula «Acció dels agents físics sobre els organismesn. En aquest 
apartat hi hauia tres volums. El primer que tenim noticia que esta 
molt avancat, es titula ((Dades generals,>. El segon és el que acaba de 
sortir, iiAcció dels agents físics sobre els organismeo>. L'ha escrit un 
dels més 'destacats deixebles de l'escola de Vles. El professorReiss, 
molt conegut en les esferes de la investigació físico-química. La im- 
portancia del seu Ilibre ens obliga a fer punt i a part. En un segon 
treball de crítica i analisi comentarem les característiques essencials 
d'aquest Ilibre. 

A. O. t A. 


