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La Nouuelle Biologie, per JEAN ROSTAND. Fasquelle Editeurs París, 
1937. 

Un llibre d r  219 planes. Un altre llibre de Rostand. 1 encara no feia 

un any que n'havien sortit dos ! lsualment desaconsellables. Si no 
es detura, Rostand sera d'aquells que se'ls fan ulls de  poll als dits de 
les mans. 

Val la pena dz parlar un xic del cas Rostand. Un dia -1'any 
" 

1928- es despenja amb un llibret titulat iiLes c h r o m ~ s s o m ~ s  artisans 
de I'hérédité et du sexeii, que en e l  mosaic dels llibres elrmentals 
i de divulgació resulta un llibre mestre. Resulta divertit. Rzsulta in- . 
teressant. Resulta, dintre del seu tipus, el millor. del millor. No podia 

pretendre ésser un llibre de rigor quantitativa perque des del tito1 
fins a la presentació. s'acontentava només fent iídivulgaciói~. 1 per 
divulgar -afzgim nosaltres- Rostand hi té la m i  trencada. Encert, 

pedagogia, interes, exactitud, etc., tot aixb .ho trobeu al llibre  les 
Chromossomesi~. 

La nostra desgracia és aquesta: que des de I'any 1928, comprem 
cada llibre de  Rostand. Esperem trobar el número 2 d'aquells cro- 
mosomes. Inútil ! Aquell Rostand s'ha perdut enmig d'un discursos 
sense pretencions, ni abast, ni conseqü&ncies, 

El llibre d'avui són unes quantes conferencies que ha donat I'au- 
tor. recollides en forma de Ilibre. Fa una  introducció on es queixa 
fins al ploricó que a Franca no hi. hasi -la bandera genetica amb els 
colors americana. Fa l'excepció do Cuenot de la Facultat de Nancy i 
a correu ceguit ataca la ciencia oficial. Es clar que si un es mira la 
closca tossuda d'un Etienne Rabaud,  pensa que  té raó ; tenen 
un Max Aron, i un Vaudel, que é s  oblidat per Rostand, etc., els 

quals, al costat d'altres, són un bon exponent dels genetistes france- 
sos. A desgrat de tot, afirma que Franca es troba un ter$ de  szgle 
kndarrerida zn materia biolbgica. 



El primer capítol, el dedica a Thomas Hunt Morgan. Es tracta 
d'una conferencia-homenatge arnb motiu d'haver-lo frt  Nobel f'any 
1933. No es limita pas a homenatjar l'autor. Fa recompte de la con- 
tribució de Morgan a la Genetica. Cada troballa de Morgan, la descriu 
extensament. la justifica i l'enilaca amb cirta continultat, de  forma 
que tot junt podria pascar per un capítol de genetica, amb forca co- 
herencia. E del milloret del llibre. A nosaltres és  el capítol que ens 

ha agradat més. 
El scgon capital res-on a l'enunciat: com es formaren les es- 

pecies vives? Toca de biaix la posició lamarckiana i naturalment diu 
que no hi creu. no faltaria més ! S'embranca amb la mutació i ací és 
on troba el nus de l'evo!ució. Cada especie té per brot inicial una. 
mutació. Si no, que ho preguntili a de Vries. Dcfinitivament assenta 

la tesi mutacionista de  I'evolució. 
El tercer capital diu (<Herencia i canvi». Matitza la diferencia 

entre un canvi autentic. definitiu i una recombinació cromosomica 
que pot donar un <<canvi,, aparent, piro que no és  estable. Distingeix 
les ~ ~ e n o v a r i a c i o n s ~  (les quals admet sempre com a mutacions), de 

les <isomovariacions>i. Afirma categoricament que I'any 1927 és una 

fita en la historia de la Genetica. La planta H. J .  I\/rüller, un drls 
caps de la genetica sovietica. Müller demostri la importancia que 
tenen els factors externs sobri les mutacions i per tant sobre el canvi 
i a jortiori sobre I'evolució. Transcriu les experiencies de Müller fetts 
arnb raig X i amb radium, amb els quds  exalta el 15,000 x 100 I'acti- 
vitat del procés mutacional. A continuació descriu la influencia d'al- 
tres radiacions. d'efectzs termics, quimics (alcohol). etc. 

El capítol IV diu [(Genetica i Medicina)). D'aquest capítol valdra 

més no parlar-ne. , 

El capítol V diu ((El perllongament de  la  vida per la recerca cien- 

tífica),. Es tracta d'una conferencia esbótzada per radio e1 21 d'abril 
del 1936. Del que no hem de  parlar és d'aquest! 

El capital VI és iiLhomme, cet ineonnu>i i és fet arran del llibre 
del mateix títol del prof:ssor Alexis Carret. En aquest capitol, hi juga 
dos papers. Un descriptiu. on resumeix la intenció de Carrel. Esta 
forca bé. A nosaltres, admiradors del llibre de Carrel, ens sembla que 

es podia fer millor. El segon paper, el juga malament. Tracta de 
judicar Carrel. El iudica i vol rectificar els s-us punts de  mira humans 
escanyant-los en el terreny de I'especialista. Naturalment, di1 genetic. 
A aixo, no s'hi val. La discussi'ó d'aquest punt ensportaria molt lluny. 

Des d'aquí fins a acabar, parla. arnb molt poqurs planes, de 
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Charles Richet, Rayrnond Rollina; i J .  H .  Fabre. Del primer, arnb 
rnotiu de la seva rnort ; del segon. arnb rnotiu del seu llibre iiLa vida 
dels reptilsii, i del tercer, amb motiu d-1 ckntenari de la Societat 
Entornol&gica de Franca. 

A. O. i A. 

La lufte contre la mort, per S. META!-NIKOV. 240 planes. Coilecció 
L'.Avenir de la Science; núm. 4. Ed. Gallimard. 1937, París. 

La collecció. de  la riCi&ncia de l'esdevenidorn ha cornencat bé. 

L'any 1936, just fa un any, va sortir el número I sota el títol <<El temps 
i la vidaii. Allí ja es va accentuar I'encert de la ~o~ lecc ió .  Lecompte 

de Noüy, químico-físic d'envergadura, ens ensenya la seva t r a p  en 

el terreny de  la fisiologia animal. Al cap d'un any n'han sortit tre. 
més. A destacar el de n o m a s  Hunt Morgan titulat iiEmbriologia i 
Gznetican. 

Fins aci els que han vist la Ilurn. Dels que estan en prernsa, n'es- 

pe;ern dos irnpacieqtrnent. El de R. Rivoire, iiLa Science des Hor- 
monis,,. i el de J. Magiou-, <,Les radiations de Gurwitch>~. 

El llibre d'avui és una monografia interessant. Es tracta d'un llibre 
fhcil de  Ilegir. Fet a base de capítols curts i sense enfarfec estadistic. 

Dóna les resultants experirnentals i es fa digerible a tothorn. En co- 
rnencar estudia la vida, I'estructura i la nutrició de I'infusori perque 
sigui ben entenedor el capitol irnmediat, en el qual afirma que els 
éesers uniceilulars són irnmortals. k'aturalrnent, sernpre que es posin en 

condicions de  rnixirn confort. Aquí hi deixa veure les seves aporta- 
cions personals. que són fortes i valuoses. A continuació ens parla de 
la imrnortalitat de les bacteries i incidentalment parla dels parisits 
de les bacteriee anornenats bacteriofags (experiencia d'Herolle), rni- 
croorganisrnes ietitíssirns, que escapen de tot control orpanoleptic 
directe. Tarnbé fa bonic la tianscripció d'un quadre en el qual s'ex- 

prrssa la velocitat de reproducció ceklular dels diferents sucs vius, de 
tal manera que si es considera la biosjera com a susceptible d'ésser 
ocupada per un sol organisme; i es deixa que la nutrició sigui suficient 
i la reproducció arnb les condicions rnés favorables,. s'obté els se- 
güents resuitats : 

Bacteries 
Microbi del colera ... ... ... , A l'entorn de 1.25 dies 

Microbi del tifus ... ... ... A I'entorn de  1.8 dies 



lnsecfes 

Mosca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A I'entom de 366 dies 
Abella . . . . . .  :.. . . . . . . . . .  A l'entorn de 392 dies 

Peixos 

Arengada . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De 7 a 12 anys 
Bacalli . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Més de 4 anys 

Aus 

Gallina . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De 15 a 18 anys 

Marníjers 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rata A I'entorn de 8 anys 
Porc senglar . . . . . . . . . . . .  :.. Més de 56 anys 
Elefant . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Més de 1,000 anys 

Segueix el problema de la immortalitat, i abans de passar als 
animals superiors, estudia el paper de la fecundació com un meca- 
nisme especial que condensa les característiques de milers d'indivi. 
dus en  un rnacroindiuidu que s'anomena especie. L'esp&cie ve de- 
terminada per totes les característiques que pot trametre la fecun- 
dació. 

A continuació justifica la rnort dels organismes pluriceilulars com 
un procés d'adaptació i de perfeccionament, ja que és evident que 
I'-sp&cie hi surt guanyant si de tant en tant pot substituir un exercit d'in- 

dividus vells i evolucionats per un de joves iiorts.  La mort sota aquest 
punt de  mira és  un progrés. El primer graó és passar de l'individu 
(inferior) a I'especie, gracies a la fecundació. El eegon, poder teiiir 

sempre I'especie formada d'elements joves, forts, evolucionats, com- 
plexos, gricies a la renovació somitica, que no és altra cosa que la 
mort. Per aixo diu Metalnikov que la mort no es prekenta en els ani- 
m a l ~  unicellulars. Es tracta d'un mecanisme superior, de diferencia- 
ció, obtingut per via de selecció, com una adaptació útil a l'esp&cie 
per bé que sigui molt dolorosa per a I'individu. 

En un capítol ben documentat parla de la mort natural i dubta 

que mai s'escaigui als animals superiors. Els agonts exteriors sovint 
acaben una vida que encara no ha  esgotat les seves reserves naturals. 
Cita el cas de  Thomas Par que va morir a l'edat de 152 anys i 9 mesoc 
i encara va ésser víctima no de la mort natural. sinó d'una malaltia 

intestinal ocasionada per un tip inoportú. Així mateix estudia la mort 
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natural de  les plantes i acaba per dir que sipoden durar segles i se- 
gles és evident que la seva mort cal atribuir-la a causes exteriors. 

Més endavant estudia la durada normal dels animals. Diu quz és 
dificil de sotmetre a una llei biol6gica. Aciba per donar quadres 
comparatius de valors mitjanes. 

Estudia vellesa, millor I'envelliment, i s'estén en considera- 

cions Ilargues sobre les teones emprades per justificar l'erivelliment 
i la mort dz  I'individu. Després tracta de la lluita contra I'erivelliment 
i la' moit, i tot seguit explica elemeritalment la immunitat. i d'una 
manera especial el paper que hi juga el sistema nerviós, 

Abans d'acabar posa el problema dels reflexos condicionals i 
dels assaigs fetc sobre rejoveniment. 1 al capitol que precedeix les 
conclusions. a'hi troba un relat curiosissim dels aYogaii, escoles SE- 

culars que entrenen els subjectes a exercir influeniiia vnlunt&ria sobre 
la vida vegetativa. Es molt interzssant. 

Annual Repor*, 1936. East Malling Research Station. Kent. Maig 1937. 

Acabem de rebre. galantment ofert en intercanvi. el 24.' reDort , - 
anual d'aquesta prestigiosa estació d'experimentació fructicola. Conté 

prou exteoses i interessants referencies de les quantioses activitats 
experimentals, continuació d'obeervacions en progrés (és ciar que la 
naturalesa de I'objecte experimental requereix observacions de molts 
anys sumades, per treure'n deduccions fonamentadec) d'enci de fa 
anys, algunes d'altres més recents, i d'altres noves del tot. 

L'índex classifica les q'üestions reportades en Pornology, on es 

distingeixen els temes sobre peus per a fruiters i sobre humitat e n  
el conreu froiter ; Liúpol, Meteorologia hortícola, Fisiologio, Bioquí- 
mica, on es  distingeixen temes ?obre injeccions per a diagnosticar 
malures per deficiencia de minerals i per a tractar-les, i injeccions 

per a tractar malures de l'nrdr.4 dels desequilibris fisiolAgics; Mi- 
cologiu i Bacteriologia, Enfomologia, Insecticides i Fugicides, i Di- 

uulgoció. 
Massa variats els temes- tractats i ja en I'original molt abreujats, 

és impossible de fer-ne un extracte general. Per extractar un qual- 
sevol dels temes concrets exposats, vegeu-ne el que segueix. 

i<Expenments on Hastening the Fruiting of seedling Apples)>. En 



aquest, e'arriba després d'uns 15 anys d'observacions, a les conclusions 
següents : 

Per accelerar I'entrada en fructificació de pomeres nascudes de 
llavor s'ha demostrat' eficac l'ús de determinats peus nans. Aixo no té 
correlació arnb el menor vigor que la planta ~ u g u i  haver adquirit, ja 
que en aquestes observacions han fruitat abans els que, tenien deter- 

minats peus nans, a dzsgrat de tenir més vigor que els arbres directes 

de Ilavor. , 
L'esporga, en qualsevol de les formes i iritensitatc aplicases. ha 

estat retardataria de la fructificació. 

Empeltar les plantetes de  llavor en arbres ja rnadurs, no s'ha pas 
mostrat molt accelerador de la fructificació. 

Mantenir arbrets de llavor en terrinzs petites de tal manera que el 
sistema radicular quedi retingut de grans desenrotllaments ha resultat 

en lleuger avanc de fructificació, comparat arnb els que tenien el 
sistema, radicular l l iur~ .  

R .  S. i R. 

Cóccidos de España, per JOAN CÓMEZ-MENOR I ORTEGA, Instituto de 'ln- 

vestigaciones agronómicas. Madrid, 1937, 

Havien aparegut publicacions monografiqurs sobre algunes de les 
especies de Cbccids que es troben a Espanya, degudes les unes a 
autors espanyols i les altres a autors estrangers, treballs tots ells molt 
intereseants. Mancava, pero, una obra de conjunt, en la qual es reco- 

llissin el major nombre possible d'especies d i  les que es troben al 
nostre ~ a í s  ~. 

L'obra que avui citem, és un gran pas endavant vers  el com-. 

pliment dels desigs sentits per tots'els entoqblegs i principalment pels 
entomblegs agrícoles, de veure recollides e" uri mateix lloc la des- 
cripció d'un gran nombre dels Cbccids que parasiten les p lante~  de 

la nostra terra, i on, mitjancant claus senzilles, poguessin arribar a 

diterminar els diversos generes i especies. 
Cóccidos de Esapaña, consta de 432 pagines, i conté 136 figures, 

rnoltes de  les quals són originals. En la s iva part general, l'obra 
tracta de la morfologia i biologia dels Coccids en general, de la seva 

importancia agrícola i industrial. d i  la seva distribució geografica, 
i també de  la recollida, preparació i conservació dels Coccids. En la 
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part especial, s'hi troba una clau analítica de les subfamilies de C6c- 
cids d'Espanya, en la qual, per fer-la més senzilla i practica, sois es 
tenzn presents els caricters de les femelles. Estudia els caracters ge- 
ne ra l~  de cada subfamilia i a continuació dóna la clau per a la dife- 
renciació dels generes espanyols. Acompanyen a la descripció de 
cada genere i especie, notes bibliografiques, noms vulgars, distribu- 

ció geogrifica, parisits, etc. 
F-l treball porta algunes notes addicionals redactades per Josep 

del Canizo Gómez, Enginyer de I'Estació d r  Fitopatologia Agrícola 
de Madrid, el qual ha ates la revisió de I'original i I'edició de I'ohra. 

En irsurn: una obra que ens rnancava i que ha de reportar grans 

serveis' en el camp de rEntomologia i d'una manera especial en el 
de 1'Entomologia. Agrícola. 

Agressius químics,.per R. FEO I GARC~A.  Serie de vulgarisació 

científica, núm. l .  lnstitut d'Estudis Valencians. Valencia, 1917. 

Ens ha estat ofert aquest fulletó de 32 pagines, de; qual volem 
fer un comentari enc que només sigui per subratllar que esta escrit 
en valencia. Aix6 ens ha sorpres Cuitem a dir que ens ha sorpres 
agradablement, molt agradablement. 

El contingut és un resum discretíssim dels principals compostos 
emprats com a agressius químics. Una compilació feta per tal de 
divulgar. Divulgar a qui? Aquest és  el punt flac del treball. El púLllic 
a qui va drstinat necessita altres coses. Necessita. per exemple: 

1 .' Procediment casoli per a identificar la presencia del gas. 

2." Procediment casola per a destriar el tipus del gas. 
3.' Protecció immediata davant un pressumpte gasat. 

4.t  Protecció ulterior. 
5 .+  Desiperitació, tractament de robes, aliments. etc. 

Si aixo, si aquests rnate.ixos capítols l'autor els hagués escrits amb la 

mateixa senzillesa amb que ha escrit aquellrs planes. les nostres de- 

ferencies serien molt més respectuoses. 
Si volia sortir un xic del problema químic del gas i volia embestir 

1-S proteccions contra l'agressiu, calia encetar un tema utilíssim per 
al gran públic, com és ara la practica de caretes, els exercicis de 

respiració artificial, etc. ' 



1 no és que ens sembli censurable al loque diu. Ens sembla des- 
adipnt i ens do1 perque estem enamorats del Ilenguatge. Tot el que 
diu és cert, pero tarnbé és cert que el gran Públic no s'interessa per 

les fórrnules químiques, pels substantius i per la seva determinació. 
Fem vots perqu& surti un segon volum d'aquesta mateixa col- 

lecció. 

A. O. 1 A, 




