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Field Studies of Bud Sports in Michigan Tree Fruits, per DRAIN. 1933. 
East Lausing Mich. 

En un fulletó de 48 planes l'autor exposa i fa consideracions sobre 
una serie d'expenments, encara en estudi a 1'Escola d'Agricultura de 
1'Estat de Michigan. 

Observacions per tal de determinar quina extensió i freqü&ncia 
presenten les variacions vegetatives o per borró, altrament conegudes 
amb el nom de sport, en els fruiters de fulla caduca. 

Talment com en els cítrics, en els quals ja de temps s'ha precisat 
la facilitat amb que pot desviar-se i fixar-se per I'empelt una variació 
de borró, o sport, de la mateixa manera I'autor conclou que aixo s'ha 
demostrat ficil d'aconseguir en fruiters tais com cirerers agres, pome- 
res, pereres, presseguers, en els y a l s  ha treballat 

Creu que sempre que hom pugui observar en grans quantitats 
d'una mateixa vanetat (centenar5 o milers) li sera fk i l  trobar vana- 
cions de borró que, fixades per l'empelt, donaran lloc a noves vane- 
tats. 1 creu que aixo és en tots eis fruiters. 

R. s .  r R 

Physico-chemical studies of complex organic molecules. Part 1 .' Mo- 
nodromatic irradiation. Part 2:' Absortion spectra at low tempc- 
ratures.-Per F. P. BOWDEN i C. P. SNOW.-Proc. Roy. Soc. Ser. 
B. VOI. CXV. 261-278. 

En la primera part els autors descriuen la manera de produir una 
llum monocrom&tica d'intensitat prou ferma perque arribi a donar 
modificacions fotoquímiques molt ripides, bo i treballant sobre pe- 
tites quantitats de  material. La reacció es pot anar seguint amb I'aju- 
d3 d'un senzill espectroscopi. Fins ara. Bowden i Snow han treballat 
sobre mol&cules grosses i d'entre les més importants en Biologia po- 
dem citar les sepüents : vitamina B. caroten, vitamina A, vitamina D 



i ralciferol. Pel que atany a les relacions de la vitamina amb el caro- 
ten té interes el resultat obtingut per aquests autors. Irradien durant 
dues hores el caroten amb longihids d'onda de )- 2.650 i en una at- 
mosfera de  nitrogen. Com a conseqü&ncia esdevé que c'esborren les 
seves bandes d'absorció característiques entre 4.260 A0 i 4.280 A0 i al 
seu lloc apareix una nova banda a I'entorn de 3.280 A0 justament igual 

a la que dóna la vitamina A. ' 
~ 

Demés aquesta solució de caroten irradiat, dóna la reacció de 
Car-Price amb el hiciorur d'antimoni, que com se sap és també ca- 

racterística de la vitamina A. 
En la segona part del seu treball mesuren les bandes d'absorció 

a la temperatura de I'aire líquid i troben que la solució alcoholica de 
caroten. sense irradiar, dóna les bandes més estretes i traslladades a 
4.999 i 4.670 A0 i 4.350 A0 respectivament a part d'una banda nova que 
apareix a l'entom dels 4.060 AO. En la regió de I'ultraviolat hi ha  poca 
modificació. La seva banda característica a 2.700 AO es Goba un xic 
més accentuada pero gairebé no esta gens desplacada. 

La vitamina A en iguals condicions desplaca la seva banda prin- 
cipal situada a 3.280 A0 a 3.350 A0 i presenta cinc bandes noves si- 
tuades entre 2.W0 i 2.430. Abuesta diferencia en el comportament 
entre el caroten i la vitamina A a baixes temperatures fa veure que 
no són tan identiques les dues substancies com es podria deduir a 
partir de les experiencies aportades en la primera part del seu treball., 

ACTES DU V.EME CONGRÉS MONDIAL D'AVICULTURE, tenu a Rome du 
6 a 15 setembre 1933. 

. . Els Congressos Mundials d'Avicultura es van celebrant amb un 

. , perfecte ritme. $0 que f a  que la majona deis investigadors avícoles 
reservin els resultats de les seves recerques per a1,Congrés prbxim, 
i sigui en aquestes reunions trianuals on tothom cerqui els últims 
avencons de la tecnica avícola, avensos, novetats ciue moltes vegades 
no trobem reflectits en les revistes especialitzades fins i tant que no 
tenen el vist i plau de les iecsions dels congressos mundials d'avi- 

.cultura. 
Els treballs presentats al Cinque Congrés Mundial d'Avicultura, 

tot i la seva valua, no es distingeixen per l'aportació d'horitzons nous, 
ni per I'aportació de cap solució als innombrahles problemes~sue hi ha 
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plantejats. Es indiscutible l'esfors i el treball que representen moltes 
de les comunicacions, hi ha molts estudis que complementen investi- 
gacions anteriors; i altres estudis que comencen a preparar el camí . 
per a arribar a assolir un major perfeccionament de la tecnica pro- 
ductora. 

Són de lloar les comunicacions de la secció de genetica, de Giu- 
liani, de cuardasoni i de Bassi; sobre la transmissió del factor de 
fecunditat en la rasa Liyornesa, i l'acció .milloradora dels galls selec- 
cionats sobre les gallines del pages. i el treball de Borgioli en estudiar 
geneticament els metodes selectius de Walter Hogan. 

~emarquern també elstreball~ de Ulrik i de Davidson, i els de 
Voitellier, Gayot i Devaux sobre la determinació de la fréscor dels 
ous per mitja del. pfi, treballs que esperem que es continuaran i als 
quals desitjaríem que contribuissin els nostres investigadors. 

Les comunicacions a remarcar de la secció d'alimentació són les 
de Giusti, de Sherwood i Fraps, i especialment la de Nichita. 

Seria interminable. l'enumeració de tots els treballs elogiables. 
puix quegairebé tots mereixen per igual la nostra atenció. Ens resta 

. tan' 501s esperar confiadament que en el prbxim Congrés a celebrar 
a Berlín I'any 1936, els treballs que hom hi portara seran encara de 
millor qualitat si és possible que els del Congrés darrerament celebrat. 

E. C. 1 C. 

Traité de climatologie biologique et médicale. Publicat sota la direc- 
ció de M.  PlÉ~u.-Tres volums amb un total de 2.664 pagines 
Edit. Masson. París. Any 1934. 

Un llibre gros. Tres volums de gran format i de molt contingut. 
Es tracta de reunir en un sol llibre totes les dades climatolbgiques que 
poden rendir un servei a la Biologia i ben especialment a la Medicina. 

Així mateix ho entén el professor d'Arsonva1 quan diu: «Per apli- 
car un remei amb eficacia cal coneixer abans que tot la seva compo- 
sició variable segons els llocs i les estacions j primer problema, d'ordre 
físic. Per altra banda cal preveure.com reaccionara l'organisme biolb- 
gic al qual s'aplica; i aquest segon- problema és d'ordre biol6gic11. 

Aquesta dualitat presideix el llibre de cap a cap. 
Entre els temes mderns  o més ben dit d.'aplicació moderna a la 

Biologia hi trobem ben documentats el que afecta la ionització de l'aire 
i el de les radiacions, solars per una banda i geolbgiques per &a altra. 



Tracta no tan cols la climatologia humana, ans encara la fitoclima- 
tologia, la zooclimatologia i la bioclimatologia en general. 

Tot aixo serveix per donar idea que es tracta d'una Climatologia 
feta en gran part en llenguatge biologic.. Estivem acostumats a veure 
exceHents Climatologies escrites sempre per eminents meteor&legs. 
Aixo donava un rigor cientific sovint de difí'cilprofit per a la Biologia. 

Es la primera vegada &e veiem en Ilengua llatina una obra de 
Climatologia biologica escrita en gran part per biolegs. 

Val a dir, pero, que entre els cent quaranta sis collaboradors de 
l'obra n'hi ha unagran part de biolegs, per bé que, no hi manquen des- 
tacats elements de les Facultats de Ciencies, Pirquitectura i dels Instituts 
de Físicaidel globus. 

No es p ~ d r i  dir quehi  ha hagut exclusivisme quant a la biologia 
humana, perque hi trobem autors-especialistes en Zootecnia. altres en 
Fisiologia vegetal, Geologia, etc. 

Tampoc no es pot dir de la informació, ja que hi concorren autors 
alemanys, austríacs, mssos, espanyols, japonesos, suissos, rumans, 
snecs, danesos, noruecs, grecs, nordlameficans, luxemburguesns, txe- 
cosiovacs, argentins, etc. 

El primer volum conté cinc llibres que successivament són: 
I .' Cli'matofisica i Climatoquimica. 

" : 
2." Climatologia general. 
3." Bio~li~atologia. ' 

4." Climatologia humana. 
5.' Fisioclimatologia normal i patologica. 

A remarcar en aquest primer volum la importincia que es dóna 
a alguns valors dels que determinen i caracteritzen I'atmosfera, de tan- 
ta aplicació en Biologia, com són la radiació solar total, la radiació 
solar roja i infraroja, el camp electric. els corrents eiectrics verticals. 
nombre de corpuscles, nombre.de ions positius i negatius, etc. 

Es en aquest volum-menys biolbgic que els altres per la seva 
naturalesa bisica-on hi trobem una exceklent col~laboració de meteo- 
rolegs purs. En els articles molt interessants de Mauvain i Salles, so- 
bre ~Electricitat atmosferikan i ~Radioactivitat de l'atmosfera>i respec- 
tivament hi trobem a faltar les exceRents aportacions 'de Vles que el 
mateix d'Arsonva1 esmenta des del proleg com a treball molt reeikt 
en ionometria atmosferica. Aixb és més de plinyer si afegim que les 
publicacions d'aquest autor, unes als aArchiv. de Physique Biologi- 

que)), altres en <iPhysiologie normale et pathologiquen són totes d'a- 
plicació netament biologica. 
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Tota la collaboració d'aquest volum ens sembla encertadíssima. 
Destaca el treball monografic de W. Morikofer sobre la i<Radiació del 
sol i de l  cel)~ per la seva extraordinaria informació, d'una manera es- 
pecial I'alemanya. 

Per al nostre cas partkular ens resulten d'interes éls dos treballs 
de Bassal Et. i Bassal Ph. sobre I'aigua de mar i I'aigua dolca. Encara 
que molt resumit, poca bibliografia i gairebé tota nacional, ens donen 
dades d'interes per la contribució de l'aigua en l'hibitat vegetal. A 
nosaltres especialment ens plau veure com s'atribueix un fort paper 
a les fluctuacions del pH en l'eválució dels vegetals aquitics. fins al 
pnnt de fer-los incompatibles en medis en els quals es desplaci dues 
meitats en un sentit o en un altre. 

En aquest mateix sentit- podríem parlar de yarticb de Burollet 
sobre ~rFitoclimatologia>i. 

En el segon volum es comenp per la darrera porció del llibre 
cinque comenqat en el primer volum, que versa sobre Fisiopatologia 
normal i patologica. Acaba els tipus biologics de climes i descriu les 
accions dels principals elements climatoterap&utics. 

A continuació s'hi descriuen tres Ilibres més sota els següents 
títols : 

6.' Climatopatologia. 
7.' Tecniques i practica de la cura climatica 
8.' Climatografia medica. 

A destacaren aquest volum el capitol de i<Climatologia veterini- 
rian pel prof. M.  L. Auger de 1'Escola de Veterinaria de Lió, per la 
transcendencia que apunta en ramaderia. 

En aquest volum, d'un 'sentit molt practic i d'aplicació medica, 
hi trobem menys coses interessants per nosaltres. S h i  troba una excel- 
lent descripció zona1 dels climes mediterranis i més especialment del 
mosaic frances. 

En el tercer volnm es continua I'estudi de les estacions climatiques 
de l'Europa oceinica mediterrinia, oriental i central. Així mateix fa 
I'estudi climitíc de tot el globus, Africa, America, Asia, etc., i dedica 
un extens capítol a les colonies franceses. 

En aquest tercer volum s'hi descnu encara: un darrer llibre sobre 
Clínica clirnat~lo~ica, de gran interes terapeutic pel sentit emineni- 
ment prictic que té. 

A. O. I A. 



Conpendio de Bioquímica, per P. Ro).i~o~~.-Edit. Labor. Barcelona. 
1935. 946 

Es un llibre exceUent. Ho proven eloqüentment les quatre. edicions 
espanyoles que s'han fet d'aquest llibre en vuit anys. Mai no estara 
més justificat I'exit que en aquest cas. Es tracta d'un llibre útil als 
estudiants de Bioquímica, necessari per a bastir coneixements ulteriors 
de fisiopatologia i indispensable a tot investigador que vulgui tenir i 

\ 
compendiats en un rigorós ordre els temes moderns de la Química 
biologica aplicada. 

.Nosaltres I'hem recomanat sempre que hem tingut ocasió, sense 
regateig. En la vida docent i en la de laboratori. 

Aquesta edició nova, que acabem de fullejar, és ben diferent de 
les anteriors. No és pas una senzilla revisió. Alguns temes han estat 
totalment modificats. D'una manera especial els que afecten a fer- 
ments. vitamines i oxidacions internes. 

El llibre respon al títol : és una Bioquimica; una exce'lent Bioquí- 
mica, tant que ni gosariem censurar la seva part més fluixa de físico- 
química, tot i que, des d'aquest punt de vista, el llibre resultaria mal 
gre. Sovint, fins i tot confús. Toca tots els problemes de físico-química. 
pero com qui té por. Els anomena, parla de la seva importancia, pero 
no els arriba a dissecar com quan toca la bioquimica estrictament. 

Aixi veiem en un to més inferior, els colioides, lesaccions de su- 
perficie, les funcions osmotiques, electrolítiques, l'equilibri icido-bisic, 
els cumplexes oxireductors, inferioritat que ve palesada en parlar de 
l'essencia de cada un d'aquests processos. La seva aplicació la toca 
rnés extensament. 

Amb tot, aquesta edició té en aquest sentit dos grans avantatges: 
I'un perque fa una revisió de tota la seva part de fisico-suímica i pro- 

cura assenyalar-ne tota la importancia Un altre perque orienta cap a 
obres especials de físico-química de les que poden servir al lector per 
fer-se una formació en aquest sentit Citem per exemple la de Viale, 
tantes vegades alludida per l'autor 

La bibliografia ha augmentat considerablement. 1 d'una manera 
especial la bibliografia moderna. Aixo facilita extraordinariarnent ?a 
recopilació de dades per tal de trobar els origínals respectius de qual- 
sevol tema d'investigació qve s'enceti. Per aixo ens sembla un encert 
que justament la moderna s'hi trobi en major quantitat. Es més aviat 
sobre aquesta que caldra cercar per tal de confirmar problemes que 
encara es troben en febre de publicació. 
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L'a bibliografia és preferentment nacional (italiana) i alemanya. 
En menor quantitat la francesa i molt menys I'anglesa. 

El llibre és molt modern. En tots els aspectes esta a I'any 1935. 
Llastima que en parlar dels principis immediats encara utilitzi la no- 
menclatura moderna sense ni menys parlar d'equival&ncies amb elr 
noms avui ja corrents e n  tots els paisos. 

S'ha augmentat el nombre d'esquemes i grafics que ara passen 
de trenta. Al final porta, com en les edicions anteriors, un resum. de 
tecniques de laboraton, que ni en quantitat ni en detall no tenen la 
tonica de la part doctrinal del Ilibre. Són molt inferiors. 

La presentació del Ilibre és de molt bon q s t  com ja ens té acos- 
tumats la casa Labor. 

A. O. I A. 

Mapa de la Val1 $Aran. - Institució Catalana d'Historia Natural. - 
Executat per JOSEP CLOSES I MIRALLES. 

Tenim al davant un exemplar d'aquest mapa dibuixat a l'escaia 
1/100.000, impr&s a una sola tinta (negra), amb representacióaltim&- 
tnca per corbes de nivel1 a ]'equidistancia de '100 metres; i a pesar 
de la petitesa de I'escala, de la uniformitat del color i de I'espessor 
de les corbes pet molt accidentat que és el terreny, el mapa esdevé 
clar i el seu estudi gens fatig& per als ulls. 

Tots els detalls topografics compresos, que no són escassos, s'in- 
terpreten amb facilitat i seguretat; la retolació de- tipus egipcians é3 
abundosa i clara quant als noms, pero no ho és tant quant a les xifres 
que senyalen les cotes. pels encreuaments amb les corbes a igual co- 
lor; aquest defecte, que no és freqüent, restaria eliminat d'haver-se 
editat a més &una tinta i per tant no pot imputar-se corn una tara del 
treball impecable de delineació. 

La toponímia, és senzillament bona ; si alguna tara hi ha, que nos- 
alties no hem sabut veure, sols sera assequible als filolegs de l'lnstitut 
dSEstudis Catalans, la revisió del5 quals no deucia mancar a cap pu- 
blicació ; no obstant aixo, corn que a I'observació d'un profa en filo- 
logia, pero prou gelós de I'escrupolositat del Ilenguatge, no apareix 
cap nom estrafolari dels que s'acostuma a trobar en mapes d'una ma- 
jor presumpció científica i d'altres de caracter oficial, que han passat 
per alt la pulcritud d'aquesta part de la cartografia, com si no merei- 
xés la mateixa precisió que els detalfs topografics que representa. 
aquest sol fet ja el fa lloable sota el punt de vista nacional. 



De l'observació d'aquesta carta se'n dedueix que, qui )'ha execu. 
tada, a més de tenir una noció exacta de la delineació-pel fet que 
tots els detalls tinguin una representació perfecta i que hi hagi, al propi 
temps, entre tots ells un equilibri harmonic d e  tonalitat de conjunt, 
sense que fereixi els ulls el contrast de tons per I'agombolament o la se- 

paració de detalls representats-, a més d'aquesta qualitat, que és 
essencial en tot cartograf, hi ha en aquest cas concret-per la varietat 
i qualitat de les dades utilitzades-un treball d'acoblament que és una 
prova claríssima de I'aptitud i vocació de I'executor, fins a'l'extrem 
que ens recorda el gran cartograf catala Eduard Bross?, la memoria . 
del qual deu Catalunya exaltar arnb la continuació i el perfecciona- 
ment de l'obra per el1 iniciada, en la qual-si bé utilitzh procediments 
tecnieament d,efectuosos-reeixí guiat per la seva suprema vocació. - 
Potser un homenatge que Brossa veuria arnb bon gust, és que aquells 
que se sentin continuadorc de la seva obra siguin acuradament ajudats 
i protegits, arnb el control necessari, per part dels nostres organismes 
de govern. . . 

Reconeixem en aquest treball la inteklig&ncia i valuosa m& del seu 
executor, i com que aquests casos no són abundosos, declarem arnb 
sinceritat que aquest és un valor positiuque la cartografia catalana no 
deu deixar perdre. 

En una altra ocasió farem un estudi, que forqosament haurh d'és- 
sér comparatiu, arnb les altres cartes publicades d'aquesta comarca, 
per veure el grau de precisió arnb representa el terreny ; per avui 

ens limitem a expresar la immiltorable impressió que produeix la pre- - 
sentació de la carta. 

Es sensible que no consti el taller que ha fet l'edició, ja que me- 
reix ésser citat arnb Iloanca. 

F. P. 1 F. 




