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Ensayo de Geografía Agraria Española, per ENKIQUE ALCARAZ MAR- 
T~MZ.-Salvat, Editores, S. A., Barcelona-Buenos Aires, 1937. 

L'enginyer Alcaraz no se sap resignar a la inactivitat que sem- 
blava que li havia d'irnposar la jubilació. Fa pocs anys publicava 
(<El catastro españolti, que forma part de 1'Enciclopedia Agrícola 
Salvat. A través de la mateixa biblioteca presenta ara un nou treball 
que el1 mateix dubta un xic abans d'encapcalar si ho fara definitiva- 
ment amb el nom de ([Ensayo de Geografía Agraria Española>i. . 

Kautor en aquest llibre s'esforca per oferir en forma més com- 
prensiva. les xifres que extreu de les imponents estadístiques agrí- 
coles dels centres oficials, i per don- a través d'elles una visió de 
conjunt de l'agricultura espanyola que compara amb la d'alguns dels 
nostres pai'sos veins. 

La idea del llibre resulta original, per bé que en la forma com ha 
estat concebuda es presta poc a aportacions personals. Sols a través 
dels seus comentaris ben encaixats, pot I'autor fer gala del seu extens 
coneixement del territori espanyol. 

J. LL. M. 

Plasmolyse und Permeabilitaf, per SCHMIDT, H E L M U T . - ] ~ ~ ~ ~ .  f .  wiss. 
Bot., LXXXIII, 470.512, I l fig., 1936. 

Tracta d'uns assaigs sobre la permeabilitat de determinats teixits 
d'alguns vegetals respecte a iidiosm&tiquesx tals com la urea i la gli- 
cenn*,.essent obtinguda la plasmblisi per addició de sucre. 

Dins el grup de les plantes de feble permeabilitat ureica (Rhma 
discolor, Vallisncria, Callisia repens, Maianthernun bifiolum, Saloinia 
auriculata, Allium cepa, Sedum sieboldi) la influencia de la plasm&lisi 
sobre la permeabilitat és feble i sembla dependre d'inhibicions més o 
menys apreciables. El genere Allium fa excepció, ja que cal atribuir-hi 
I'acció més forta a l'inflament de les membranes. Per contra,' a les 



especies molt permeables (Gentiana rnacrophyiio, Taraxacum, LQ- 
mium maculatum), la permeabilitat és reduida per la plasm6lisi a una 
fracció de la seva valor primitiva. Per a la Gentiana la permeabilitat 

1 a la glicerina resulta ésser - de la normal. L'ús de cinc substancies zn - - 
(glicol, etilen, sulfourea. urea, glicerina, malonamida) ha demostrat una 

marxa identica en la depressió. 
Respecte al mecanisme de la inhibició del plasmolisant, els clo- 

rurs alcalino-terris són més actius que el sucre, mentre que els clomrs 
alcalins bo són menys. Es tracta, doncs, d'una retracció del 

amb restricció dels intermice'laris. En les especies poc permeables, o 
iilipopermeablesi>,' els determinants són la naturalesa química i l'es- 
tructura superficial dels lípids plasmics, mentre que en les altres, les 
aporopermeablesii, és la deshidratació que hi juga el paper principal. 

Finalment, el assaigs amb &ter, alcohol metílic, taní i saponina 
han demostrat que tots aquests cossos disminueixen la permeabilitat a 
La urea, tant amb plasm61isi com a l'estat normal. 

H.  S. 

Permeobilitatstudien an Hippuris, per WAHRY, ELFRIEDE.-lahrb. f .  
wiss. Bot., LXXXIII, 657-705, 16 fig., 1936. 

Aquests estudis sobre la permeabilitat han estat fets a base de 
les c&l.lules del rnesofil de fulles aquitiques i aeries d'l-l~ppuris oul- 

garis. La ra~idesa de la ~ermeabilitat ha estat determinada  el m&- 
tode plasmom&tric, o sigui, sobre protoplastes plasmolitzats. Les subs- 

tancies utilitzades foren la urea i els seus derivats, les amides, els 
alcohols i llurs derivats, els sucres, algunes sals electrolits i Saigua. 

Les fulles aquatiques tenen un poder de selecció més gran que 
les fulles aeries; per aix6 aquellis són menys permeables al sulfo- 
cianur que al nitrat potissic i no s'hi moren fins al cap de dotze 
botes, mentre que les fulles aeries moren a les sis hores. 

La comparació de les constants de permeació dels protoplastes 

dóna les diferencies següents per als no-electrolits: a) les c&llules de 
les fulles aquitiques són menys permeables que les altres; la serie 
específica de les prrmeabilitats mostra una gran semblansa amb les 
de Chara i de Majanthernum; b) les ceiiules de les fulles aeries són 

remarcables sobretot per llur gran permeabilitat a la urea; la serie 
específica n'és comparable a la de Gentiana sturmiana. 

L'explicació d'aquestes diferencies pot recolzar sobre la hipotesi 
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dels filtres lipoidics: a) per a les ce'lules de  les fuiles aquitiques, 
la solubilitat en la masca ectoplAsmica determina la permeabilitat 
especifica. D'altra banda, solament les molecules poden penetrar pels 
porus intermicellaris; les combinacions d'aquest tipus tenen, doncs, 
una permeabilitat superior a la que suposa la seva solubilitat lipoídica ; 

b) els fenomens de penetració són regulats de fa mateixa manera. que 
en les fulles aeries, pero la barreja lipoídica edtopiismica sembla que 
és acida. 

L'aigua entra també mks ficilment dini lec fulles aeries que 
dins les fulles aquatiques, pero la diferencia és  petita. La llum activa 
aquesta penetració en  les primeres i la inhibeix en les segones. 

D'una manera gzneral no es poden establir per a aquests feno- 
mens, lleis específiques o generiques dels vegetals tractats. Es cons- 
tata aixi mateix que ~ & ~ l u l e s  igualment desenrotllades d'un teixit, es 
comporten de manera diferent. L'estat del plasma n'és el deter- 
minant. 

H. S. 

La permeobilité de la cellule oégéfale aux sels minéraux, per HOMES, 
M.-Arch. de Biol., XLVII, 399-498, 10 fig., 1936. 

Després d'una rrvisió crítica dels conceptes i dels metodes re- 
latius a la permeabilitat, I'autor adopta el metode analític i consagra 

el seu esforc a determinar les lleis de penetració del ion $01 dins un 
material vegetal homogeni, format de discos prims del teixit de reser- 
va de  I'arrel del nap. Les variacions de concrntració exterior han estat 
dosades amb NO, Ag 0.01 en presencia de Cr O, K. L'absorció per 
les membranes cellulosiques ha estat avaluada per mesures sobre tei- 

xit mort per dessecació i reembegut dins I'aigua; aquesta quantitat 
és molt feble, sempre inferior a una milionesima de  iongram, mentre 

que en  els teixits vius la penetració arriba a 100 milionesimes de ion- 
gram. H a  estat demostrat, d'altra part, que el resultat del dosatge 
directe en el disc cellular-és-sensiblemrnt el mateix que el del dosatge 

indirecte, per diferencia de concentració inicial i final, dins la solució. 
Aquest segon metode, més prictic, pot ésser preferit sense inconve- 
nient. Aixi és possible realitzar nombroses mesures per tal d'evitar 
les variacions individuals, i d'establir, en experiencies que abracen 

un període d'unes tres setmanes, corbes d'acumulació en funció del 
t-mps. En solucions unisalines, els valors d'acumulació dels diversos 



cations estudiats s'ordenin en serie decreixent: (Na=K) - Ca - Mg 
- Li - Am. La durada de la vida dintre les solucions proporciona 
una serie recíproca que indica una toxicitat creixent (Na=K=Ca) - 
Mg - Li - Am. Des del moment que es tracta de solucions bi i 
trisalines apareixen fenomens d'antagonisme i de 'gronxament dels 
ions. i 

Homes qualifica d'aiitagonisrne el poder que tenen els ions de 
neutralitzar mútuament llurs efectes, i de gronxament el fet d'existir 
una barreja privilegiada per cada grup de dos ions. Prenguem de 
moment les birreges de dos clorurs Na CI i Ca CI,. L'acumulació a 
partir de les barreges no és pas proporcional als valors d'acumulació 
en les solucions constitutives i a la proporció d'elles. D'altra part, 
existeixen barreges que contenen mol~s pocs ions Ca per un gran 
excés de Na per a les quals I'acumu!ació d: Cl- i la llargada de vida 
són les més grans. En el cas del K CI i Ca Cl, hi ha així mateix un anta- 
gonisme ; l'excés de K afavoreix la penetració de C1-, l'excés de Ca la 

18 ions de Ca 
redueix ; el gronxament s'estableix per -- - i és el mateix per 

82 ions K 
a la permeabilitat que per a la toxicitat. En les dueg barreges que s'han 
esmentat, la rapidesa de penetració és reduida en funció de la pre- 
sencia de Ca. Amb Li Cl i CaCI,, resulta que un 5 pcr 100 de la 
solució és suficient per a elevar considerablement la penetració del 
Cl- i reduir la toxicitat. L'examen de les barreges de cations del ma- 
teix valor, K i Na, mostra un gronxament molt feble, l'avaluació del 
qual introdueix la noció d'importincia del gronxament: 

penetració mixima en solució gronxada x pen. mix. en sol. unisalina 
I= 

pen. mix. en sol. unisalina 

Cal remarcar que 1 és tant més considerable, com més febleés 
la penetració que té la solució a la qual es fa referencia (denomi- 
nador). Amb Ca i Mg s'obsenra un gronxament net (40 ions MglbO. 
ions Ca). Per contra, no s'observa cap antagonisme entre Na i Li ni 
amb K i Li. En resum, I'antagonisme és minim per als anions de la 
mateixa valencia i del mateix valor (=acció identica sobre l'acumu- 
lació de Cl-) ; l'antagonisme creix per als ions de la' mateixa valencia, 

de valor diferent (Mg, Ca). Amb els ions de valencia diferent, 
és més net encara, sobretot si un dels ions és de valor' molt petit 
(Ca, 'Li). Per a les barreges de tres clomrs, solament el Na,' el K i 
el Ca han estat observats en tres liquids convenientment combinats 
sense que se'n pugui desprendre cap nova noció. Una serie d'ex-, 



periencies ha estat aleshores realitzada amb el asuc mineral), del nap 
(suc de nap reduit per calcinació als seus elements minerals, després 
redissolt en un volum convenient d'H,O) Aques suc és netament 
més tbxic que les solucions salines i ha prrmes comprovar que el poder 
d'acumnlació és tant més gran com la toxicitat del medi és més 
feble Les variacions de volum del liquid ambient no tenen impor- 
tancia per a limitar la penetració, la qual sembla suspendre's quan 
s'aconsegurix un determinat grau de saturació del citoplasma. 

Un darrer capítol dóna compte d'algunes experiencies fetes sobre 
algues marines (Dictyota, Dictyopteris, Codium bursa) modificant la 
salinitat global o la composició de la barreja: per bé que mrnys 
demostratives que les fetes sobre el nap, aquestes experiencies mos- 
tren que aquelles tenen un valor general. El fet nou demostrat per 
aquestes acurades recerques és, doncs, que si I'antagonisme i el 
gronxament són nocions vhlides, el medi gronxant és aquel1 en el 
qual la penrtració de C1- és maxima: rrl'antagonisme entre cations 
es tradueix per una acurnulac~ó maximal de l'únic anion present a 
partir d'una barreja gronxant, que és així el rnenys tbxicii L'acumu- 
lació del C1- deu estar Iligada, si hom mira finalment els diversos 
asprctes del problema, a la formació d'un complex, per combinació 
amh un element citoplasmic encara no definit. 

A. D. 

Physikalische Versuche zum Problem der mitogenetischen, per BARTH, 
H.-Biochern. Zt., CCLXXXV, 31 1-399, 1936. 

Parla d'unes experiencies físiques entorn del problema de les 
radiacions mitogenetiques fetes per un físic al laboratori de Gurwitsch. 
Els comptadors de Geiger-Mueller utilitzats tenen catodes de Cu, 
Al o de Cu i Al iodats. Les condicions de llur funcionament són curo- 
sament estudiades. Resulta que la humitat i els camps electrostatics 
produits eventualment pels radiadors poden provocar el funciona- 
ment dels comptadors exactament com les radiacions ; unes pantalles 
interposades, compostes essencialment d'una placa de qnars i d'una 
xarxa de fils metilfics, eliminen aquesta causa d'error. Es por així 
demostrar que I'acció del bicromat sobre el sulfat ferrós, la del ClH 
sobre Al i la digestió d r  la cl.ara d'ou pel suc ghstric emeten una 
radiació ultravioleta. Una dificultar per a la comparació de diferents 
emissors prové del fet que Voptim de sensibilitat dels comptadors, 
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el maxim d'emissió i I'Optim d'acció mitogenetica no coincidrixen din- 
tre l'escala de longituds d'ona. S'arriben igualment a registrar les 
radiacions secundaries per exposició d'una solució de  glucosa a un 
emissor primar; que esti  situat a distancia, les emissions del qual 
són concentrades per una lenteta de quars sobre la solució de glu- 
cosa. Dos clixés mostren I'analogia entre els espectres d'absorció 
ultraviolrta i d'emissió dita mitogenetica de diverses solucioos. 

P. R. 

The heat production of cat's ncrue, per BUGNARD, L.-J. Physiol., 
LXXXVI, 2946, 1936. 

Mesura de la producció de calor del nervi de  gat mielinitzat man- 
tingut dintre I'oxigen i excitat elcictricament a temperatures de  30-34'. 
Existencia d'un estimul optim per a la producció de calor del nervi 
del gat, a I'entorn de 73O, tal que RC=50 microsegons, essent R la 
resistencia del circuit existent i C.la capacitat del condensador emprat 
per a I'excitació. L'rfecte de la freqüencia elevada (disminució de la 
resposta) es  produeix solament a freqüencies considerablement més 
elevades que en la granota. AixO deu ésser degut a les temperatures 
més elevades de les experiencies de l'autor. Existencia d'una calor 
inicial i d'una calor retardada. El valor maxim de  la calor inicial du- 
rant l'excitació maximal és probablement de I'ordre de  10 microcaio- 
ries per gram i per segon. El nervi mielinitzat de pat. sota el punt de 
vista de la resposta termica a l'excitació electrica, es comporta com el 
nervi mielinitzat de  granota. 

P. B. 

Ueber neroos bedingte lokale StoJfwechselumstellungen als Prirn¿irers- 
cheinung beim zentralneroosen Vasokonstriktionen, per REIN, 
HIERMANN, und MERTENS, OTTO -Plüger's Archio., CCXXXVII, 
231-239, 3 fig., 1936. 

La paralització mecanica de la circulació sanguínia en un mus- 
cle en treball, té per conseqüencia una fatiga veritable, i molt acce- 
lerada del muscle ; aquest musc!e cansat recupera lentament les seves 
facultats normals. La suspensió del funcionament del muscle a con- 
seqüencia d'una vasocoi~stricció d'origen central 4s essencialment 



un bloqueig norviós del funcionament muscular: la disminució de la 
circulació sanguínia no és proporcional a la disminució enorme de 
les possibilitats del muscle Al mateix temps que aquest bloqueig 
nerviós, hom observa un augment molt net de la llarparia inicial dzl 
muccle, cosa que no s'observa quan les paralitzacions són d'origen 
purament mecinic de  la circulació sanguínia, ni sota L'acció dzl CO, 
sobre el muscle enervat. 

L. c. 

Correlated studies o j  the portition of calciam and inorganic phoiphorus 
in the blood sera of equid<t., per PEARSON, P. B., and CATCHPOLE, 
H. R.-Amer. J. Physiol.; CXV, 90-93, 1936. 

Estudi del contingut del serum sanguini de tres races de  cavalls: 
Perxerons, Arabs i Shethlands, en Ca difusible i no difusible i en 
P inorginic. Del 57 al 60 per 100 de  Ca i del 90 al 95 per 100 de  
P inorginic són normalment difusibles. El contingut de P inorginic 
del serum dels Shethlands é s  clarament més elevat que el dels Per- 
xerons i Arabs. No hi ha cap correlació significativa entre el Ca total 
i el P inorginic : aquests components no varien pas inversament l'un 
de l'altre. Existeix una correlació molt neta entre el P inorganic total 
i el difusible, aixi mateix com entre el Ca total i el difusible. 

The maltase actiuity of the blood serum o j  uarious species, per BARNES, 
RICHARD H., et MAC KAY, EATON M.-Amer. 1. Physiol., CXIV.. 
534-537, 1936. 

El serum sanguini del porc, de  la rata, del pos, del cavall, del 
bou, del moltó, de la cabra i del ratolí presenten una activitat mal- 
tasica positiva. E1 serum sanguini de  I'home: del simi, del conill, del 
conill porquí, del pollastre i del colomí no tenen activitat maltasica 
mesurabie. El serum sanguini del gat presenta una activitat malta- 
sica feble probablement positiva. L'activitat maltisica del serum ex- 
plica per que ni la maltosa ni el glicogen no disminueixen la hipo- 
slicemia insulínica en el conill, per que el glicogen és eficac eri la 
hipoglicemia deguda a la insulina i a I'hepatectomia en els gossos 
i per que la maltosa disminueix els símptomes insulinids en el ratoli. 
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Blood lipids- during prégnancy in guinea-pigs, per BOYD, ELDON M., 
and FELLOWS, MARUEL-DARE.-A~~~.  J. Physiol., CXIV; 635-641, 

1936. 

Determinació de la composició lipídica del plasma i dels gl6buls 
roigs per micrometodes oxidatius en 15 conilles porquines prenyades 
i en 10 conilles no prenyades. Fins a mitja gestació no s'observen mo- 
dificacions significatives, pero durant la segona meitat de la gestació, 

s'observa lipemia marcada deguda a un augrnent de lípids en el 

plasma tot i que no hi ha modificacions dels lípids globulars. En el 
plasma, augment d'unes quatre vegades la quantitat total de lípids 
degut a un augment d'nnes cinc vegadzs la quantitat total de grasses 
neutres, a un augment de quatre vegades la de fosfolípids i de coles- 
terina Iliure, i a una disminució del 50 prr 100 dels esters de la coles- 
terina. Les modificacions del metabolisme lipídic durant la gestació 
en el conill porquí són, doncs, analogues a les que es produeixen 
durant la gzstació de la dona. 

P. B. 

Infroducción a ia Bioquímica, per WILLIAM ROBERT FEARON.-400 pla- 
nes. Editor: Espasa Calpe. Madrid, 1936. 

Ací tenim un bon llibre ! Tots els llibres bons, ho són per a un 

sector determinat de gent. Aquest llibre és bo per a l'estudiant. Aquest 
llihre és bo per al metge. Aquzst llibre no és fet per un especialista. 
La qualitat del llibre és  la modernitat. Esta posat al dia. En conjunt, 
un llihre de qualitat. 

Es convenient orientar sobre les primeres edicions dzl llibres per- 
la manca de tradició podria fer comprar coses inútils. Ací ens 

han servit la traducció impecable d'una primera edició &un llibre 

que s'ha de recomanar. 
A destacar una novetat. Naturalment. una novetat quant a m&- 

tode d'exposició, que és la finalitat més elevada d'aquzsta mena de 
llibre?. Ens referim a la primera part. Compren tres capítols de Bio- 

química inorganici. Als profans kls pot sorprendre l'aparent antítesi 
del títol. Hom creia que la ~io~uírni 'ca era el graó irnmediat a ' l ' ~ 0 r -  
ganica~i, així irnomenada pels estudiants. Els iniciats en Biologia saben 
de sobres la importancia del Ferro, del Zinc, del Coure, en la fisiologia 
dels animals i de 1-S plantes. Robert Fearon ha tingut la traga d'acan- 
tonar..tota la porció iiorganica dintre d'un llibre --el primer de l'obra- 



que titula Bioquímica inorginica i allí estudia la classificació de tots 
els elements inorganics per grups: Crup 1 (H. Li Na. K. Rb. Cu. Ag.), 

Gnip II (Be. Mg. Ca. Sr. Zn. Cd.), Grup 111, etc., i de cada element 
descnu el seu alt sentit biologic. 

En un altre capitol del mateix llibre descriu els compostos inor- 

ginics com és ara I'aigua, I'anhídrid carbonic, l'icid carbonic, els 

sistemes oxido-reductors, etc. 
El segons llibre és de Bioquimica orginica. Repetim-ho. Modern, 

molt modern. 1 ben trobat 
A. O. i A. 

Sisferna neroioso vegetatioo, per L. R. MULLER.-Editorial Labor, Bar- 
celona. 1937, 1 .O00 planes. 

La casa Labor ens ofereix una primorosa edició del liibre d e  
Müller. Aquests llibres que han esdevingut clissics als seus p.aisos, 
quan són escrits en traducció gairebé no cal presentar-los, Tres edi- 

cions alemanyes. Les tres carregades d'exit. El que és més important 
és dir si la tiaducció és correcta i la presentació pulcra. Una cosa i 
altra s'aconsegueix en aquest cas. 

El contingut va més adrecat al professional que al fisioleg. Lana- . . 

tomic hi trobari 200 planes denses que li faran servei. El fisioleg i el 
farmacoleg hi trobaran sengles capitols. Pero, tot junt, en l'aipecte 
especulatiu, no té la densitat que té l'aspecte medic professional. 
El llibre de Müller no pot tenir l'homogeneitat que li pertocaria si fos 

escrit per ell. Es tracta d'uns agregats. Cada especialista, una pinze- 
Ilada. El conjunt perd en unitat. Aixo mateix l'obliga a algunes repe- 
ticions inútils. 

Eh conjunt un bon llibre de cara al professional que tingui en 

primer terme la qualitat d'estudiós. Perque aixb sí, el llibre és una 
mica espes. Requereix un esforp. No es menja com bresques, pero 
s'arriba a digerir totalment. 

A. O. I A. 

Ueber den Askorbinssauregehalt (Vitamin C) in uerschiederen Teilen 
des Zentralner~ens~stems und im peripheren Neroen, per MELCA, J. 
-PjJüger's Archio., CCXXXVII, 216.221. 1936. 

Continguts d'icid ascorbic, segons el metode de Martini i Ben- 
signore, en milligrams per quilogram de substancia fresca: rata d'un 
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mes, cervell anterior, 300 a 330; posterior, 230 a 250; conill porquí: 
escorsa del servell, 180 a 210; substancia blanca, 154 a 164; kere- 
bel, 204 a 215. Conill: escorsa del cervell, 200 a 240; cos callós, 
170 a 180; cos estriat, 200 a 220; medulla oblonga, 150 a 160. Conill 
avitaminbsic: escorsa, 180 a 190; cos callós, 135 a 145; cos estriat, 
170 a 180; medul.la, 140 a 145. Vedell: escorsa, 181 a 200; cos ca- 
Ilós, 144 a 154; escorsa del crrebel, 250 a 270; medulla oblonga, 130 
a 137. Dona de vint-i-quatre anys: escorsa del cervell, 175 ; cos ca- 
llós, 125 ; escorsa del cerebel, 268 ; hipbfisi, 750 ; medulla oblonga. 
163; substancia blanca de la medulla espinal. 140. Homr de qua- 
ranta-vuit .anys: escorsa del cervell, 122; hipofisi, 650; escorca del 
cerebel, 195. Home de seixanta-vuit. anys: escorsa del c~rvell, 175 ; 
cos callós, 134; escorsa del cerebel, 223. Home de vuitanta-u anys 
atacat d'arterioesclzrosi i d'un carcinoma: escorsa del cervell, 115 ; 
cos callós, 85 ; escorsa del cerebel, 1 15. Els nervis periferics contenen 
poc Acid ascbrbic. 30 milligrams pe r  al ciAtic de I'home. 




