
EL REPARTIMENT DEL PEL
EN ELS INDIS MAPUCHES DE L'ARAUCANIA

per

JAUME PI-SUNYER I BAYO GUILLERMO REYES

En tots els temps es troben referencies literaries

vagues a la quantitat i distribucio del pcl com a ca-

racter sexual en 1'especie humana. Maranon (1) cita

alguns exemples d'obres literaries de diverses epoques.

Aquesta importancia de la distribucio pilosa com a

caracter sexual i la seva relacio amb els conceptes de

bellesa, virilitat, feminitat, etc., no es una idea exclusiva

dels pobles civilitzats; els indigenes de les Illes Teobriand,

a la Melanesia, tambe ho valoren (2). Pero el plante-

jament cientific del problema es relativament recent.

Pelikan descriu, el 1876, les consegii ncies de la cas-

tracio en l'home; Tandler i Grosz (3), el 1913, parlen

per primera vegada de la distribucio pilosa com a ca-

racter sexual secundari. D'altra banda, es evident que

]'estudi, des del punt de vista endocri, ha d'esser recent,

tot i concixer-se l'observacio empirica. Tandler i Grosz,

en el seu treball, descriuen 1'aspecte de la pilositat pu-

bica masculina i femenina, i una disposicio eunucoide,
intermedia, en els individus castrats.

R. 0. Stein (4) estudia, el 1924, el problema de la
calvicie, remarcant el fet que en la infancia el limit frontal



Tye balls de la Societal de Biologi a. 1933 159

del cabell forma en els dos sexes una corba continua i

regular, i en la pubertat comencen a marcar-se en els

nois dos triangles laterals, simetrics amb un vertex comb

al mig del front. Anomena «calvities frontalis adoles-

centium)) a aquesta distribucio postpuberal masculina del

cabell; mes tard, en molts casos, en augmentar Farea dels

triangles, aquests acaben per reunir-se, constituint la

calba. En les dones, en canvi, es conserva el limit pilos

infantil invariable , fins a arribar a la menopausia ; llavors,
en alguns casos, s'inicia una distribucio de tipus viriloide.

Les observacions en estats intersexuals i en la pubertat

prematura confirmen la dependencia de la distribucio

pilosa frontal respecte de 1'activitat endocrina testicular.

Altres investigadors han estudiat posteriorment el
signe de Stein . Bauer ( 5) afirma que la constancia del
signe es dubtosa. Buschke i Gumpert (6), en una es-
tadistica molt completa, en confirmaren tot el valor.
Maranon ( i) es qui ha descrit amb mes details les ca-
racteristiques sexuals de la distribucio pilosa, no sola-
ment sobre els fets ja coneguts (limit frontal, pilositat

pubica, hirsutisme general, barba i bigoti), sing afegint
les seves observacions sobre el clatell i les celles (7).

Hem reunit les nostres observacions en el curs d'una

expedicio dedicada a i'estudi del metabolisme minim en
els mapuches (8), organitzada pel Laboratori de Fisio-
logia de la Universitat Catolica de Rile i l'Institut de

Fisiologia de la Universitat de Concepcion. Observarem,
en el curs del nostre treball, que el repartiment pilos
en els mapuches no corresponia als esquemes corrents
per la rata blanca, i comencarem una investigacio sis-
tematica . Pel retard a comencar-la, fins a adonar-nos
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de manera general de les diferencies, la casuistica no es

prou completa, pero li dona valor la coincidencia constant

en els caracters.

Realitzarem la nostra comesa a Puerto Saavedra,

sobre el riu Cautin, i a Puerto Dominguez, en el llac

Budi, Ilocs molt apartats de les vies normals de comu-

nicacio, i on la rata es conserva amb tota puresa i sense

cap barreja amb altres elements. Ls just de fer constar

la col•laboracio constants dels Missioners Franciscans en

la preparacio de 1'expedici6 i en tot el temps de la seva

durada; sense llur entusiasta cooperacio la nostra feina

hauria estat absolutament impossible.

La rata mapuche o araucana, cantada en el poema

d'Ercilla, es la rata aborigen mes nombrosa de Xile.

No pogue esser sotmesa en tot el temps de la dominacio

espanyola, i nomes a mitjans del segle passat el Govern

xile doming les regions ocupades per ells. Son actual-

ment uns ioo,ooo, mes un nombre equivalent a 1'Ar-

gentina, a l'altra banda dels Andes. La regio ocupada

per ells es troba entre els rius Bio-Bio i Calle-Calle, en

els parallels 37 i 4o de latitud sud.

La nostra estadistica compren vint-i-set observa-

cions de mapuches purs, esbrinada amb tot rigor l'ab-

sencia de barreges racials, d'altra banda ben dificil, per

les condicions geografiques i economiques del lloc on

practicarem les observacions. A mes, en gran nombre

dels casos es tracta de familiars de cacis, garantia tambe

de puresa racial.

PROTOCOL

i. F. E., de vint anys; 62 kg.; solter. Ha mantingut re-

lacions sexuals . Ben constituit. Organs sexuals externs nor-

mals. No to bigoti ni barba; no s'afaita . Celles fines, molt
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Obscrvacio 3. Sense bigoti Iii barba; celles molt separades.

I,iiuit frontal ale tipus infantil. Sense pilositat toracica.





Iigr _

Observacici - Pilositat pnibica feviinoide, amb petita
concavitat superior, molt poc iiiarcada.





Ubscr^aciu 1o. - Pilositat pubica escassa, auib limit horitzontal,

i en 1111 e;pai molt petit.





Pik. I

Ubservacio i Clatell (le forma rodona, ainb dues puntes.

Limit inolt clar de la regi6 pilosa.





1` i

Observ-aci(') r . - I,iur 't frontal en corba molt regular.

Celles separades i primes . Scnse pel al pit.





1g. 0

Obscr^ aria"^ .u. Clatcll sense pulites, auib limit de pcl

sobtat i molt marcat.





( )1 )S(' I- LC i I'ocs pcls a la ]ntuta del meiito.

No slia ataitat mai. I'ilositat toracica escassa.





Its 1

Observacio !t,. - Front en arc, formaut uua cola corba,
regular. Sense pel al pit.
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separades. Limit frontal i cervical de tipus feminoide; tres pun-
tes al clatell, la central mes petita. Sense pel al pit ni a l'es-
quena. Pubis Poe poblat, aurb concavitat superior.

C. C., de vint-i-vuit anys; 66 kg. i r'61 m.; casat, amb
un fill. Vida sexual normal. Sexuals externs normals. Bigoti
petit, sense barba. Celles separades. No s'ha afaitat niai.
Front en semicercle perfecte. Clatell amb dues puntes i molt
poc pel. Sense pel al pit ni esquena. Pilositat piibica de tipus
feminoide, molt escassa; limit en lleugera concavitat superior.

3. A. C., de vint-i-quatre anys; casat, amb dos fills, de
dos i quatre anys. Vida sexual normal; aspecte atletic. Organs
sexuals normals. Sense bigoti ni barba. Celles molt separades.
Limit frontal infantil, en corba regular i continua. Clatell amb
pocs pets, amb dues puntes laterals i una sortida petita central,
totes tres arrodonides. Cap pel al pit ni esquena. Pubis femi-
noide; petita concavitat superior, poc marcada. (Figs. i i 2.)

q. D. C., de vint-i-vuit anys; casat, amb tres fills, de sis,
quatre i un anys. Sense barba ni bigoti. Celles molt separa-
des. Limit frontal molt regular, arnb la part anterior del cap
molt poblada; limit molt marcat al clatell, amb dues puntes
laterals, i una mes petita central. No Iii ha pilositat toracica
ni dorsal. Pubis feminoide, amb molt poc pel i limit exacta-
ment horitzontal.

5. J. D., de vint-i-un anys; casat fa un any; to un fill.
Ben constituit, amb caracters sexuals externs normals. Sense
barba ni bigoti. Front en dues lines quasi rectes, amb un ver-
tex central. Celles fines, molt separades. Sense pilositat tora-
cica ni dorsal. Pubis feminoide. Clatell amb limit molt clar,
en forma de tres puntes, la central mes petita.

6. B. C.; casat fa tretze anys, amb sis fills. Hen cons-
tituIt. Bigoti petit; uns pels molt localitzats a la punta de la
barba. No s'ha afaitat fa mes d'un mes. Front amb dues cor-
bes petites, poc marcades, corn una iniciacio molt vaga de ocal-
vities frontalis adolescentium». Celles molt separades. Clatell
amb limit pilos molt marcat, formant dues puntes arrodonides.
Cap pel al pit ni a 1'esquena; per(') amb alguns aillats des del
melic al pubis. La veritable pilositat pubica, una mica mes
alta que en els altres individus de la seva rata, i de forma qua-
drada.

7. P. Y., de vint- i-un anys ; solter . No es pot indagar res
segur i detallat sobre la seva vida sexual . Ben constitult, amb
sexuals externs normals . Petit bigoti, sense barba . Front de
tipus feminoide , molt perfecte. Celles molt petites i separadis-
simes . Clatell formant dues puntes grans , amb limit molt clar

II
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i precis entre pCl i pell. Sense pet al pit ni a 1'esquena. Pubis
feminoide, amb molts pocs pels; amb una lleugera concavitat
superior.

8. M. P., de dinou anys; 6o kg. i 1'66 ni.; solter. No ha
tingut relacions sexuals. Sense bigoti iii barba. Front formant
dues lines quasi rectes, que s'ajunten en un vertex central.
Celles separades. Sense pilositat toracica iii dorsal. Clatell en
forma de dues puntes molt separades, la de 1'esquerra mes am-
pla; entre elles, un arc molt regular. Pubis amb molts pocs
pels, amb concavitat superior.

q. J. T., de vint anys; 65 kg. i 1'63 m.; solter. No es pot
investigar amb certesa sobre la seva vida sexual. Aspecte abso-
lutanieut normal, ben constituit. Sense bigoti ni barba. Front
de tipus infantil, formant tot el limit, molt compacte, petites on-
dulacions. Celles separades. Clatell acabant en una punta pe-
tita a 1'esquerra i una altra mcs gran a la dreta. No Iii ha pels
al pit ui a 1'esquena. Pubis quasi sense pels.

io. S. C., de trenta-vuit any; 76 kg. i 1'70 in.; casat, amb
quatre fills. Constituci6 normal, amb Organs sexuals externs
de bona mida. Bigoti irregular i poc poblat. Barba molt pe-
tita, a la punta del meut6; no s'ha afaitat mai. Limit frontal
formant una gran lioritzontal, que acaba pels costats en dues
lines inclinades. Celles separades. Clatell formant dues grans
punter, fines i molt poblades, entre la Pell totahnent pelada.
Sense pilositat toracica ni dorsal. Pilositat piibica molt escassa,
en una zona petita i amb limit lioritzontal. (Fig. 3.)

ii. S. B. C., de trenta anvs; 66 kg. i 1'69 m.; casat, amb
un fill, i la dona actualment embarassada. Sense bigoti ni
barba. Front formant tres ondes, amb molt pel. Celles fines
i separadissimes. Clatell anib dues grans puntes, unides per
una lima lioritzontal. Sense pilositat toracica ni dorsal. Pilo-
sitat del pubis de tipus feminoide; alguns pCls, escassos, arriben
irregularment fins al melic.

12. A. R., de vint anys; 58 kg. i 1'62 m.; solter. No ha
tingut relacions sexuals. Finiosi. Aspecte normal. Sense bi-
goti ni barba. Front en una gran corba molt aplanada. Celles
fines i separades. Clatell en dues puntes arrodonides. (Fig. 4.)
Limit clar entre la part pilosa i la pell. Sense pels al pit ni a
1'esquena. Pilositat pubica feminoide, amb escassa concavitat
superior.

13. D. R., de vint-i-sis anys; 7o kg. i 1'66 ni.; solter. As-
pecte normal; sexuals externs normals. Front en forma liorit-
zontal, amb dues linies quasi rectes laterals, inclinades, unides
per una horitzontal, absolutauient recta. Celles clarauient sepa-
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rades. Bigoti molt curt i escas; sense barba. No s'ha afaitat
mai. Clatell amb limit molt marcat : dues gratis perllongacions
en punta, als costats; la de la dreta, una mica mes llarga. Sen-
se pels al pit ni a 1'esquena. Pilositat pubica escassa, de limit
horitzontal; alguns pels dispersos arriben fins al melic.

14. T. C., de vint-i-vuit anys; 63 kg. i 1'62 m.; casat, amb
quatre fills, i la dona actualment prenyada ; el primer fill, al
cap d' un any de matrimoni . Ben constituit ; sexuals externs
normals . Limit frontal molt precis , en forma d'onda a la dreta,
molt baix i poblat. Celles separades . Bigoti petit, d'aspecte
normal; no s'afaita . Barba nomes una mica a la punta. Cla-
tell en forma de dues puntes irregulars , l'esquerra mes llarga,
unides per una petita onda , que no arriba a formar una punta
central . Sense pilositat toracica ni dorsal . Pilositat pubica
amb petita concavitat superior.

15. F. H., de trenta -cinc anys ; 62 kg . i 1'66 in. ; casat,
amb cinc fills . Aspecte normal , fort . Amb bigoti. Barba es-
cassa, nomes a la pulita del mento . No s'afaita . Linea fron-
tal en forma de corba molt regular . ( Fig. 5.) Celles molt sepa-
rades i poc poblades. Clatell formant dues ondes laterals, que
no arriben a puntes, amb limit molt clar entre la regi6 pilosa i
la pell pelada . No hi ha pilositat toracica ni dorsal . Al pubis,
pels , que arriben fins al melic, molt escassos , sense arribar ni a
ombrejar una mica la pell. En tota la regio , fins al pubis, els
pels son igualment escassos.

16. S. D., de trenta -un anys; 63 kg . i 1'66 in.; casat, amb
quatre fills . Sense bigoti ni barba . Cabells del front en corba
sencera i regular . Celles petites i separades . Clatell en dues
puntes separades , 1'esquerra una mica mes baixa . Sense pels
al pit ni a 1'esquena . Pilositat pubica feminoide, escassa, amb
limit lioritzontal marcat. molt clarament . Alguns pels aillats,
molt escassos, arriben fins al melic.

17. J. S., de trenta anys; 63 kg. i 1'66 m.; casat fa vuit
anys, amb tres fills. Bon aspecte; sexuals externs normals.
Sense bigoti. Barba molt petita a la punta del mento. Corba
del front de tipus infantil, molt regular. Celles separades. Cla-
tell ben limitat, formant dues puntes laterals, la de la dreta mes
llarga, unides per una linea horitzontal. Pilositat toracica i
dorsal nul•la. Pubis amb molt poc pel, amb el limit, que es
marca molt clar, formant una petita concavitat.

i8. N. V., de trenta-cinc anys; 59 kg. i 1'65 m.; casat fa
nou anys; to tres fills, el sues gran de set anys. Aspecte nor-
mal, amb bigoti i una barba molt curta, escassa i petita, a la
punta del mento. No s'afaita. Front exactainent igual que en
l'observacio anterior (17) i celles molt petites i separades. Cla-
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tell amb dues puntes arrodonides laterals, una mica mes gran
i mes aguda la de la dreta. Sense pilositat toracica ni dorsal.
Pubis clarament fe111inoide.

19. F. AT., de vint-i-tres anys; 57 kg. i 1'57 n1.; casat fa
dos anys, amb un nen de quatre niesos. Ben constituit. Bigoti
i barba molt escassos, i aquesta en una regio molt restringida.
No s'afaita. Cabell frontal formant una Linea inclinada, amb
ondes, cap a la dreta. Celles molt separades. Clatell en dues
puntes llargues laterals, molt ben limitades, unides per m1 are
que arriba fins a la regio occipital; la punta de la dreta una
mica Ines ampla que 1'altra. No hi ha px,ls al pit Ili a 1'esque-
na. I?n el pubis, pcl en una zona molt petita, i amb concavitat
superior.

20. F. B., de trenta-cinc anys; casat en fa nou, amb cinc
fills. Ben constituit; Organs sexuals externs normals. Front
formant una gran corba molt regular i estesa. Celles molt se-
parades. Bigoti i barba d'aspecte quasi normal; no s'ha
afaitat de fa sis dies. Clatell de tipus normal, sense puntes,
perO amb el limit marcat mes clarament que en els homes
blancs. (Fig. 6.) Alguns pcls en el torax, en la regio esternal.
No hi ha pilositat dorsal. Pilositat pubica normal.

21. A. C., de vint-i-tres anys; 83 kg. i 1'66 m.; casat, amb
dos fills. Bon aspecte. Bigoti molt curt i pelat, barba poc
poblada i limitada. No s'ha afaitat mai. Front en forma dare
molt bell tracat. (Fig. 7.) Celles separades. Clatell hen limi-
tat, torniant dues puntes poc sortints, una mica mes marcada
la de 1'esquerra. Pilositat toracica molt escassa; sense pels a
l'esquena. Pubis normal.

22. D. C., de vint-i-un anys; 55 kg. i 1'61 n1.; solter. I)iu
no haver tingut alai relacions sexuals. Ben constituit. Front
en gran are, molt estes i regular. Celles molt separades. Sense
barba Ili bigoti. Clatell formant una gran Punta molt aguda a
la dreta i una altra menys marcada a l'esquerra; limits molt
clars de la zona pilosa. Sense pilositat toracica ni dorsal. Pilo-
sitat pubica feminoide, molt escassa, amb cabells molt fins.

23. A. M., de trenta-quatre anys, casat, amb quatre fills.

Normal. Front amb limits rectes, selnblant a la de l'observa-

cio 10. Celles separades. Bigoti normal. Barba petita sobre

el mento. No s'afaita. Clatell formant tres puntes, la central

mes petita. Sense pilositat toracica Ili dorsal. Molts pots pcls

al pubis, en una regio molt circumscrita i anib limits horit-
zontals.

24. J. S. II., de quaranta anys; 68 kg. i 1'64 m.; casat als
vint-i-un anys; to chic fills, el mes gran de disset anys. Aspecte
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normal. Bigoti petit i escas. Uns pels de barba sobre el ment6.
No s'afaita. Front forniant un gran are, amb dues corbes peti-
tes laterals. Celles separades. Clatell amb dues puntes laterals,
amb el limit dels gels molt marcat. Sense pels al pit ni a 1'es-
quena. Pubis amb concavitat superior; pels en una zona molt
circumscrita.

25. P. Ll., de vint anys; 63 kg. i 1`69 m.; casat fa un any,
amb un fill. Aspecte normal. Sense bigoti ni barba. Front
de tipus feminoide clar. Celles separades. Clatell amb limit
molt clar en linea horitzontal, amb dues puntes laterals, petites
i poc pronunciades. Sense pis al pit ni a 1'esquena. Pubis
anlb pels en una zona molt petita. Limit superior marcat molt
clarament, i en lfnea lioritzontal.

26. J. N., de trenta-quatre anys; 72 kg. i 1'68 m.; casat,
anib tres fills. Ben constitiut, d'aspecte fort. Sense bigoti iii
barba. Front en are molt estes, formant una cola corba molt
regular. (Fig. 8.) Celles molt separades. Clatell amb dues pun-
tes laterals, amb limit molt clar. No hi ha pilositat toracica
ni dorsal. Pubis anlb gels aillats, que ni ombregen la pell i
arriben fins al melic.

27. R. I,1., de trenta-vuit anys; 66 kg. i 1`69 in.; casat fa
dinou anys, amb cinc fills, el mes gran de disset anys. Ben
constituit. Front form ant tres rectes, la central ben horitzon-
tal. Clatell ben lilnitat, amb dues grans puntes laterals i una
petita ondulaci6 central. Sense barba ni bigoti. No s'lia afai-
tat mai. Sense pels al pit ni a 1'esquena. Pubis anlb pels en
una zona molt petita; limit superior horitzontal.

Aquesta casuistica, aplicant un criteri molt estricte
en la interpretacio, es resumeix en el quadre adjunt.

L'estudi del quadre ens mostra clarament que el
repartiment del pel en la rata mapuche correspon al
tipus feminoide de les races blanques. Ultra les obser-
vacions ben controlades, ho confirma el fet que en les
tres setmanes llargues que passarem a 1'Araucania, no
trobarem un sol calb. La critica mes important que es
pot fer a les nostres observacions es que entre vint-i-set,
onze es refereixen a individus de menus de vint-i-cinc
anys, i pot creure's, per tant, que la distribucio mas-
culina del pel es presenta en aquesta rata mes tard que
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en la nostra. Aquest fet ja significaria una diferencia
important; pero s'ha de comptar amb que tots els in-

dividus estudiats, menys tres, mantenien relacions se-
xuals, alguns des de molt temps, i en general, ]a iniciacio

de la vida sexual es mes aviat prematura entre els ma-

puches.
La rata araucana no to cap caracteristica feminoide,

ni pels seus antecedents historics ni pels seus caracters

morfologics i funcionals actuals. En tots els individus

observats hem constatat una vida sexual normal, cons-

titucib totalment masculina, excepte el pel. Sense dis-

cutir ara la interpretacio sexual que s'hi pugui donar,

cal remarcar tambe el seu valor Ilegendari, confirmat per

la realitat historica. Els conqueridors, que amb pots

soldats sotmeteren tota 1'America, ni amb grans exercits, i

ben equipats en relacio als enemics i al temps, sotmeteren

els araucans. A mes, segons les informations que hem

pogut reunir (procedents principalment de la doctora

Lucy von Benewitz, de Puerto Saavedra, i dels pares mis-

sioners), sembla que entre ells 1'intersexualisme es rar,

i les relacions intersexuals practicament no existeixen.

D'altra banda, l'observacio de la falta de pilositat

toracica es quasi general, fins en les piscines populars

de la capital, on el poble presenta una gran barreja ra-

cial. Sobre el repartiment de pels en el poble xile en

general, un de nosaltres (G. Reyes) prepara un treball

mes complet a base de les observations d'aquesta nota

i d'altres iniciades en estudiants de la Universitat de

Concepcion, i posteriorment de manera sistematica en

soldats, en els hospitals i en les presons. L'observacio

parcial del caracter feminoide del pel dels mapuches,

crida ja 1'atenci6 d'Alonso de Ercilla, que en el cant

primer de la Araucana diu : Son de gestos robustos,

desbarbadosu.
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Quin valor tenen aquests fets des del punt de vista

de la diferenciacio dels caracters sexuals ? dEs posible

que els caracters sexuals evidents per una rata no ho

resultin per una altra? En les races animals han es-

tudiat aquest problema Morgan (9) i, mes tard , Pezard,

Sand i Caridroit (1o). Morgan ha revelat que el plumatge

femeni del gall Sebright , que constitucix un signe racial,

es determina per l'accio endocrina del testicle; despres

de la castracio , el plumatge es torna, paradoxalment, de

tipus masculf . S'ha parlat de la possible intervencio

endocrina en l'origen dels caracters de les races humanes.

Despres de les cites vagues de Friedenthal (ii), planteja el

problema en tota la seva amplitud Lipschutz, el 1919 (12).
En 1'edici6 espanyola del mateix llibre (13), publicada

deu anys mes tard, diu : eNosotros hemos dicho ante-

riormente que las hormonas sexuales no actuan de una

manera que sea especifica para cada especie. Pero, sin

embargo, parece posible que la accion endocrina de ]as

glandulas sexuales sea responsable de ]as diferencias

dentro de la especie. Baste referir de nuevo los expe-

rimentos de Morgan sobre los gallos con plumaje hembra

de razas diferentes . Probablemente ciertas diferencias

cuantitativas entre los testiculos de la raza Sebright y

las otras razas , sean la causa de los caracteres que dis-

tinguen a dicha raza. Pero posiblemente tambion fac-

tores cuantitativos , y de tiempo en la funcion endocrina

de las glandulas sexuales , pueden determinar los carac-

teres que distinguen a las razas . Cuando se consideran

las grandes diferencias entre las razas humanas en lo

que se refiere a la relacion entre la longitud de la parte

superior del cuerpo y de las extremidades inferiores, no

se puede menos que pensar que en ello ha de estar mez-

clado algun organo de secrecion interna o las mismas

glandulas endocrinas sexuales.,) Idees similars ha ex-
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posat mes tard Keith (4), i el mateix Lipschutz (15)

ha insistit en aquesta tesi, i sobre el problema que par-

ticularment ens ocupa, diu : «Tambe en relacio amb la

pilositat del cos s'observen grans diferencies racials, i

podem pensar igualment en aquest cas en la intervencio

de variacions en les secrecions de les gonades.»

1Es interessant observar que aquest problema ha

canviat d'aspecte, com a consegiiencia de les noves tro-

balles experimentals en les aus. El fet de 1'existencia

del plumatge femeni en el gall de la rata Sebright -- fe-

nomen parallel al del pel dels mapuches -, que es con-

verteix en masculf per la castracio, s'havia atribuit

erroniament , per Morgan, a 1'existencia en el testicle

de cel•lules amb iuteina, com les que Steinach ha descrit,

tambc erroniament , en els testicles dels homosexuals, es

a dir, a la producc16 d'hormona femenina per un testicle

intersexual. Pero Roxas (16) ha observat, en el La-

boratori de Lillie, que si al gall Sebright castrat se li

impelta un testicle de gall Leghorn, de plumatge cla-

rament masculf, aquell conserva el seu plumatge femeni,

recfprocament, la implantacio de testicles sebright en un

gall Leghorn no modifica el plumatge masculf d'aquest.

El plumatge del gall Sebright i races semblants no es

consequencia d'una diferencia en 1'activitat endocrina

del testicle, sing d'una reaccionabilitat especial periferica

que esta subjecte a la influencia evident, peril invariable,

de dhormona testicular. Son dades favorables a aquesta

hipotesi les observacions en el colom, que no canvia de

plumatge despres de 1'ablaci6 dels testicles (Lipschutz

i Wilhelm, i7) ni per la influencia de la foliculina (Lip-

schutz, 18; Vinyals, ig).

Ens trobem davant del fet indubtable que els ma-

puches presentee una distribucio de pel que conside-

rarfem de tipus feminoide per a la nostra rata , corresponent
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en canvi tots els altres caracters sexuals a una masculi-
nitat perfectament normal. Es possible que es tracti
de condicions semblants a les que determinen el plu-
matge femeni del gall Sebright, es a dir, d'una reaccio-
nabilitat diferent del follicle pilos dels mapuches a 1'hor-
mona testicular; es tractaria d'una clara influencia de-
terminant d'origen racial; si en aquesta reaccionabilitat
diferent, caracter racial, intervenen altres factors endo-
crine, segons la tesi de Lipschutz, es un altre problema,
mes ample, i que no comptem amb dades per a valorar-lo.
De totes maneres, ens limitem a exposar un fet nou, i
que creiem interessant. Les nostres observacions con-
firmen en 1'home una experiencia ja coneguda en galls,
i plantegen un problema. Quasi sempre un fet nou
planteja un problema nou, i mes fecunda es l'observacio
del fet corn mes ample es el problema que se'n dedueix.
Estudis posteriors d'endocrinologia racial i de fisiologia
de la constitucio es possible que resolguin aquest problema
que ara obrim.

Hem d'agrair, abans d'acabar, els consells, tan va-
l_uosos, que ens ha donat el Professor A. Lipschutz en
preparar aquest treball, i la revisio atenta que ha fet
del manuscrit abans de la publicacio.

Cdtedra de Fisiologia.

Universitat Catolica de bile.
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