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OIExTacib. -- Es conegut de tothom el fet curios que

-en l'a.mfibi anur Alytes obstetricans (gripau llevador) es el
mascle qui es carrega sobre les potes posteriors els ous i

cis Aorta fins quo surten lcs larves o caps grossos; d'una
manera semblant. corn entre els peixos el mascle de 1'Hip-

bocanrszrs brevirostris L. (cavall marl) els allotja on les
sexes bosses incubadores.

Corn que durant el curs d'Ernbriologia havem tingut
ocasio d'estudiar mes de prop 1'evoluci6 dels ous de 1'es-

mentat Alytes, volem donor compte no tant de certs por-
menors descriptius , com de 1'explicaci6 bionomica que
se'ns n ' ha ofert. Els autors, parlant generalment , s'acon-
tenten de descriure els fets observats ; i es preocupen menys
de cercar la seva explicacio on el domini de les sexes rela-
r.ions bionomiques o manera do viure dels organismes.
L'estudi biologic complet s'ha d'estendre tambe aqui.

Pcl que es referoix al gripau llevador , no he trobat sing
descripcions de lets curiosos o extraordinaris . Per aixo

rn'ha semblat convenient intentar 1'explicaci6 bionomica
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d'uns quants. Si no encerto del tot, espcro almenys, no

anar molt lluny de la veritat; i tal vegada aconsegucixi

obrir camf a altres mes sortosos quo no pas jo.

MORFOLOGIA DE L'OU,T. - Abans que altra cosa, s'imposa

una breu descripcio dels fets o fenomens que tractem d'ex-

plicar aqui. Els ous d'Alytes obstetricans son indubtable-

ment dels majors coneguts entre els anfibis: el seu diA-

metre major pot arribar a 5 mm. (fig. i). Observats sobre

el mascle que els porta, son de primer blancs grogosos; pero

a mcsura que es desenrotlla l'embrio en el seu interior,

adquireixen do mica on mica una color burell fosca. Cada

on es protegit per una membrana de notable gruixaria

(figs. 2 i 4, m.) En preparations muntades en resina

damarxilol, i per consegiient, despres de deshidratat el

material, tenia de gruix unes 70 I,; on fresc, aixo cs, en

estat d inrbibicio en aigua, passalia sens dubte de zoo p..

El tall transversal ens la presenta amb el microscopi, com

formada per diverses Tulles, sobretot cap a la part interna

(figs. 2 i 3, i). Indubtablement aquesta disposicio o es-

tructura obecix al let do deixar-se esfoliar en dues fulles

amb unes pinces, corn em va succeir a mi sense voles-ho.

Aquesta mem.brana d'embolcall es continua en ambdos pols

amb un dclicat cordo (fig. i), enllacant-se amb altre-, ous.

Car es cosy sabuda, que in femella pon els ous en forma do

rosari. La substancia gelatinosa que uneix els ous, cons-

titucix, un cop modificada degudament, 1'embolcall i

cordo esmentat. En tant quo la femella pon els ous, el

mascle els fecunda; i enrotlla entre les seves potes poste-

riors el cordo que form en.

La membrana es molt elastica: i a aquesta propietat

es degut que els ous botin com pilotes do goma. Els cor-

dons polars, quo coin tinc dit, son in continuacio de la

membrana, semblen veritables gomes; de manera que es

gairebe impossible separar amb pinces un sol ou; mes
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aviat estirant, estirant, arribariem a arrencar tota la
massa Ilur: per evitar aixo cal usar les tisores.

Quant a la constitucio i estructura interna de 1'ou,
caldra nomes que cridem l'atencio sobre la seva enornie
quantitat de trojo/lasma, equiparable a la dels ous d'ocelles
i reptils. La fig. 4 deixa veure perfectament aquesta dis-
posicio interna. A consegiiencia d'aquesta gran m.assa de
trojotlasma, l'cmbrio apareix est's sobre el poi animal, a
1a manera com s'esdeve amb els ous telolecits de peixos,
reptils i ocells, fins a tal punt que es podrien confondre.
I en tant grau aixo es ve-:itat que, fiat on aquesta dispo-
sieio, no vaig dubtar a airibuir a l'ou d'Alytes obstetricans
una segmentacio Parcial dsscoidal, creient que se separava,
en aquesta part, de la llei com.una dels ous dels altres
amfibis, la segmentacio dels quals es total, encara que
(icsigual. Pero la serie de tails em tragueren d'aquest
tngany. Car, contra tot a.llo que semblava exigir l'enorme

quantitat de trofoplasnia, vaig veure clarament que la

segmentacio era total, encara que desigual. Tots els blas-
tomers, Adhuc despres de terminada la segmentacio, es
(:istingeixen per la seva magnitud; pero particularment
els del poi vegetatiu. Isom no von, en els blastomers, limits
C01-lulars; tot l'ou es un veritable sincici o sim5last; pero
cis nuclis estan ben distribuits, de manera que es impossi-
ble dubtar que els territoris que dominen, corresponguin
als respectius blastom.ers d'altres ous.

En assabentar-me despres de la literatura, per a saber
qui s'havia ocupat de l'ou d'Alytes i dels sews estadis
evolutius, vaig veure que altres havien sofert la m.ateixa
error que jo, assenyalant-li una segmentacio Parcial: aixf
Wogt i De l'Isle (I). 0 be es deixarien enganyar per l'as-

i) 0. HERTWIG. Conf. F[andbuch der Entwic ke;ungslehre der
\Viibeltiere. Bol. I, p. (07. 1906.
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pecte de 1'ou i el son em.brio, o be no interpretarien be cis

tails: tal vegada els van passar inadvertits els nuclis, unica

guia aqucst cop do l'investigador per a interpretar els

fets. Estudis posteriors, realitzats per Gasser, van con-

duir al rcsultat a que nosaltres havem arribat sense saber

res dels altres; la segm.entacio es aqui, com on cis altres

amfibis, total, pero desigual (i).

EXPLICACIONS sIONO II9UES. - No volem estendre

mes la Cosa: lcs dades precedents la donen prou materia

de discussio i cns permeten entaular diverses questions a

que donen marge. I abatis que tot ocorre preguntar: z.& per

que un dels pares ha de portar i traginar de Fun indret a

l'altre la c<trrega dels ous, quan cis altres amfibis la deixen

anar a l'aigua? 2.°" I, donat que pogucssim trobar la res-

posta d'aixo, es pot inquirir ulteriorment, per que ha d'esscr

el pare i no la mare, contra a116 que ;embla que demana

1'ordre natural o contra allo que veiem que s'esdeve ordi-

nariAment en eis altres animals? 3." Hi cap encara una

altra giiestio i cs, per que son els ous, respectivament els

seus embolcalls i adhercncics tan elastiques? .}.t Final-

ment podern indagar la rao per que 1'ou quo ens ocupa,

no so segmenta Parcial-discoidalment, com sembla exigir

l'enorme massa do deutoplasma?

Nosaltres no havern trobat formulades enlloc aquestes

questions, ni molt menys contestades. Procurarem contes-

tar-hi inspirant-nos, com indiquem abans, on la bionomia,

o sia, on el conjunt do relacions que imposa als orga-

nismes la manera de viure quo guarden.

Per respondre a les questions proposades, havern do

partir, a mon jui, del fet, quo I'ou d'Alytes obstetricans es,

per rao de l'enorme quantitat do deutoplasma, un ou

telolecit, comparable al de reptils i ocells. El fet es clar, i

(i) Con(. i'obra citada, ibidem.
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n'anirem traient n;.ultituc. de deductions que, en unio

de la naturalesa amfibiara de l'ou, scran altres tantes

explications dels fenomens observats, per sorprenents que

semblin.

En efecte; si ]'on es tan ric de deutoplasma, coin di-

gucrem, cs senyal que dun amb ell tota la massa de subs-

t<incia nutritiva per a la formacio de l'embrio, com el dels

reptils i ocells. La seva evoucio, doncs, no tindra necessitat

d'efectuar-se en l'aigua, corn la dels ous d'altres amfibis;

cls quals, no essent tan rics de deutoplasma, han de pendre

del m6n extern els principis nutritius que els fan falta per

a arribar a un tal gran de desenrotllam.ent que puguin

cercar-se 1'aliment per ells mateixos, tot corrent lliure-

m.ent per l'aigua en forma de caps grossos. Ara doncs; per

a mi es evident que l'embolcall gelatines, en aquests ous

do desenrotllament aquatic, no sols es mitja de proteccio,

'ino de nutrici6; i a fi que reuneixi per a aixo les condi-

tions degudes, s'ha d'estar a l'aigua; la qual, bo i inflant-la,

producix dos efectes aventatjosos: diluir convenientment

la substancia nutritiva, de Puna banda, i, de l'altra, faci-

litar els moviments que executa en son interior el cap gros

cn formaci6.

L'ou d'Alytes, al contrari, conte en ell tot el material

necessari per a la perfecta formacio del cap gross i pot

desenrotllar-se fora de l'aigua coin els dels reptils i ocells.

Nomes necessita un cert grau d'humitat, coin es natural; i

a donar-li i conservar-li aquest grau d'humitat, s'encamina

aixf la propietat higrometrica de la membrana, com el fet de

portar al damunt un dels pares tota la seva prole. La pro-

pietat higrometrica de la dura membrana, el prova l'estat

d'imbibici6, en que es troba, mentre el mascle porta els

ous, i la mantra do tornar-se coriacia, un cop buida i aban-

donada. Dem.es, l'alcohol :i'arruga notablement, coin, sense

pretendre-ho, havern tingut ocasio d'experimentar. Aixo
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que portar cis pares els ous al damunt hagi do contribuir

a mantenir-los en 1'estat convenient d'humitat, es dedueix
be de la circumstancia que el gripau viii en llocs humits
o colgats a terra o, co que encara es m.Cs eficac, humiteja
els ous amb la rosada de les herbes, o annat cada nit a
1'aigua per a mullar-los (i). I veritablement ens decantem

a creure que aixo es el fi i la significacio de portar amb ell

un dels pares la prole en estat de desenrotllament. Alan-

tenir-los on el gran d'hurnitat convenient, no comunicar-

los calor ni fomentar la soya evolucio, mitjan4ant la secre-
cio cutanea d'alguna substantia. Basem la nostra cpinio

en un fet que observarem e experimentarem. Per violencia

quo li devien for, es va despendre del mascle el raim d'ous

que portava al damunt. El yam agafar i el vain posar on
un hoc humit, i per aquesta coincidcncia poguerem veure

directament amb el microscopi i examinar diversos dies

el desenrotllament de l'em.brio dins de 1'ou, quo son trans-

parents a bastament per a examinar-los amb el micros-

copi binocular i adhuc amb l'ordinari, valent-se, a l'efecte,

de petit augment. En aquestes observacions poguerem

comptar la frequcncia do pulsacions cardfaques ( 2), mesu-

rades per les parades momentanies quo experi.m.entava

el corrent sanguini on les branquies (fig. 4, b).

Anant ara a la circumstancia d'Csser el mascle i no la

femella el qui Aorta la prole, haig do for constar que ignoro

si el sortir per entre les herbes plenes de rosada o a 1'aigua

durant la nit, que diuen cis autors, es propi sols del mascle

o comd a Lots dos sexes . Si la primera cosa, la rao o expli-

cacio que cerquem, es despren del que havem dit sobre

I'estat d'humitat que necessita el desenrotllament dels

( i) Aixi ho diu R. PERRIER : Curs ElEmentaire de Zoologie, p. 711.
1918.

(2) Les pulsacions , e:1 1'estat que representa la fig, 4, eren 32-36
per minut.
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ous; humitat que nomes el mascle els podria donar conve-

nientinent. Si la segona cosa, no trobem de moment per al

fenomen que podriem anomenar anoznal, altra explicacio

que la de la major comedii:at per a aixo de que gaudeix

el mascle al temps de 1'aparella?nent i fecundacio; car al

mascle, li es mes facil enrotllar-se en les potes posteriors

el cordo d'ous, ajudant la rn.ateixa fernella per a la posta:

circum.stftncia aquesta darrera que potser haunt valgut al

mascle el nom d'obstetricans, llevador.

Ja no ens queda per resoldre sing la questio de la grui-

xilria i la gran elasticitat de la membrana envohupant (r)

i la de la segmentacio. Ja tothom veu en la gruixaria de

l'em.bolcall un mitjA de proteccio, taut mes necessaria,

quan 1'ou cs dcsenrotlla fora de 1'aigua, on el fret amb el

mon extern to d'esser major que en l'aigua. co que tal

vegada no sigui tan obvi, es la rao de la seva extraordina-

ria elasticitat. Pero, si ens hi fixem be, veurem aviat que

aquesta es una propietat indispensable, donat que el gripau

es fiqui per cntrc lcs herbes o pedres, sigui per a buscar

rnenjar, sigui per humitejar els ous, sigui finalinent per a

ficar-se dins dels scus amagatalls. En aquestes anades i

vingudes ha de passar per Ilocs estrets, on perdria f^tcil-

mnent la carrcga preciosa, si aquesta no fos molt elastica

dcixant-se estirar com una goma.

Per acabar ja aqucsta .Varga nota embriologica-biono-

mica, farem una reflexio biologica sobre la darrera giiestib

abans proposada, respecte a la segmentacio total de You
del nostre Aly1cs. Llegim en els llibres d'Embriologia quo
la rao del desviament que sofreixen en la segmentacio i

segiients estadis evolutius els ous telolecits, comparats

anib els isolccits, radica en I'excessiva quantitat de trofo-

(i) F6ra membrana terciaria. Vegeu la nostra Citologia , part teo-
rica , n.0 27 (p. 50, nota), 1914.
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plasma; el qual, comportant-se passivament on la segmen-

tacio, ofercix un gran obstacle a la segmentacio total dels

ous telolecits, com discorriem abans. Els transformistes

hauran volgut veure aqui fins un factor de l'evolucio que

influiria on la diversificacio d'organismes. Amb quina faci-

litat poden equivocar-se els teoritzants, ho demostra pal-

pablement 1'ou d'Alytes que harem estudiat embriol ogi-

cament. Els Pets que hi haven: observat parlen mes aviat

en favor d'una llei hereditaria i tenarc, quo vent tots els

obstacles, per arribar al seu acompliment felic: on altres

termes, els fets obliguen aqui a admetre Reis fixes i cons-

tants, cornunes a tots els amfibis.
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