
INSTITUCIO CATALANA 1) HISIORIA NATURAL

Breus consideracions critiques sobre Anatomia

comparada

per

J. VAZQUR Z I SANS.

51

Encara que tard, sembla que en nostre pail anem fent-nos carrec de

la importancia, utilitat i valdre de I'Anatomia comparada, at compendrer,

que sols ella i I'Embriologia poden descifrar els intrincats problemes de

Ia significaci6 morfoldgica dell orgens, puix si be I'ontogenia humana pot,

en certes questions, donar Ilum per a Ilur encertada soluci6, en molts ca-

sos ella sola no pot lograr-ho, essent precis aplicar successivament t'onto-

genia i la filogenia comparades, per assolir tin resultat sotisfactori.

Hem estat confonent, aqui, les questions d'organografia, amb els ve-

ritahles estudis d'Anatomia comparada, oblidant-nos, que no poden es-

ser considerate dintre d'aquesta ciencia, treballs nonografics esporadics,

que no exposen conclusions ni treuen consegtiencies, i que per estar de-

senrotllats en tin estret criteri manca en ells el tipic caracter de. genera-

litat, que es el nervi i el segell que caracteritza ('Anatomia comparada.

L'organografia es la base, si voleu, el precedent indispensable de ('Anato-

mia comparada, peril aquestes dugues ciencies no son una mateixa cosa.

Es precis remarcar aquest concepte per a que no perdurin tan esgarriades

idees., ja que en aquest fats ideiari cientific, endemic entre nosaltres, pot-

ser hi hauriem de cercar bona part de la causa que a fet s'empetitis el

concepte que de ('Anatomia comparada han tingut anteriors generacions,

i bona part de les actuals, puix ('han considerat com estudi essencialment

especulatiu, sense donar-li, ni volguer veurer en ella, utilitat ni profit

practic de cap rnena.

Quau l'imperiosa necessitat cientifica ho demanava, ens hem fixat en

I'Anatornia comparada per cercar sol-lucions als problemes que ('Ana-

tomia de ('home tot sovint planteja, i ens hem acostumat a fer-ho su-

perficialment i sense ordre, buscant decorreguda conceptes que la reali-

tat espliquessin, baix normes poc Ildgiques -i tal volta menys cientifi-

ques -sempre d'una fais6 arbitraria i inorganica. Sense reparar, que

obrant en aquesta forma es segur que, per la deficiencia dets medic po-

sats en joc, no haurem resolgut res en ferm, per mes que tal volts vin-

guem creient to contrari,
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El obrar aixi en casi totes les ocasions, hens ha conduit a que en I'ac-
tualitat sigui tan poc considerada aquesta ciencia, i que manquin extraor-
dinariament els treballs que envers ella es relacionen. Un fet algo sem-
blunt ha passat amb I'Embriologia, si be precis Cs confessar que, per for-
tuna, no s'ha arribat amb ella als extrems de deixadesa de l'Anatomia
conrparada, degut a les variades aplicacious que dins el camp de la Medi-
cina disfruta. I precisarnent si examinem els enlairaments i esplendor
que i'Anatomia comparada ha obtingut en algims pa'isos, veurieni que la
Medicina no in sigut en molts casos estranya a aquest avenc de la cien-
cia. Esperenr tanibe que en la nostra terra, de ella surtin els aires que re-
moguin agnests endormiscats estudis, puix fins ara hens permanescut ata-
xics.

Per co no hens cregut fora de cas el que exposern aquestes idees,
per contribuir en algo el esmentat fi, afegint-hi les qne segueixen fruit
tambe de la meditacio personal, ja que creiern serviran a la vegada per
fonamentar lo que nres endavant exposarem respecte a tin treball nostre.
Tot sense sortir-nos del concis cercle que volem regeixi aquesta nota.

Cr vice amb sa trascendental obra Le Rune animal dLclribtte d'apres

son organisation pour servir do bast a ! ' Histoire Nature! des animaux, c t

d'introduelion a !'Anatomic comparcCe , establi les normes fonamentals

d'aquesta ciencia ; despres, desde que la Zoologia experimental anrb

LA AUL Duinices i Mu vr'. EDWARns al devant, va enderoca a I'arcaica roo-

logia, transforutant - la en una veritable ciencia, els estudis anatomies

prengueren peu ferm , van progressar sons mida, i per In tant s'ha anava

fent molt i profitos , haix diferents aspectes, en el camp de I'Anatonda

comparada. I quan GEGE.MUAIR , amb sa autoritat indiscutible, va presentar

son magistral tractat , pot Csser (lit, d'nn modo estricte , que la nostra

ciencia vu eregir - se armonica i sabiament constituida , mancant tant sols

que Wn : nr.RsuEIM li dongues els retocs meravellosos de sa ciencia, i nro-

dernament Ror'i. els de son ingeni, per que 1'evoluci6 i el desenrotllo de

I'Anatomia conrparada es logres ampliament.

I es hen clar, que els diferents tractats que d'aquesta ciCCncia han vin-
gut apareixent en ses distints periodes -que podriem esmentar , d'un modo
general , de frnrdacio , srsleinatilzaci6, evolrrcio de coneeptes i embriolo-
ric -no sols presenten caracters tipics, com es facil compendre , sino que
Ilur estudi es font de inagotables ensenyan4es i escola gran d'idees, es-
sent precis follejar-los amb atencio si un vol documentar -se ampliament a
fi de recollir aspectes que lo modern inconscienment derroca ; a Hies que
son prova irrefutable i profitos exemple , per que mostren, I ' esfor4, saga-
citat, perseverancia i metodo cientific, dels anatomies de mitjans del pas-
sat segle.
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Avui dia, el que amb raciunal criteri examina els nombrosos tractats

que d'Anatomia comparada existeixen, es fara carrec que essencialment

poden esser dividits en dos grans grops: els que tenen per objecte d'es-

tudi tin determinat grop d'animals (generalment domestics) i els que situats

rota tin punt de vista mes enlairat i extens comprenen Ia materia amb ca-

racter general, presentant tin estudi prow complert. Dintre d'aquest tiltim

grop, podriem establir encar una nova divisi6, entre els que presenten

Ia doctrina en forma d'abstraccions condensades, (Rovi.e) els que sense

oblidar t'abstracci6 devallen at terreny de les particularitats amb nomhro-

sos exemples, (WIEDERSHEI,M) i els que s'atenen principalment a I'essencia

didactica. (PERRIER).

El esser exclusivista per quansevol d'aquestos sistemes, tindria Ilurs

desventatjes,si no respongues a una necessitat precisa i ben determinada.

Cal pensar que tots aqueixos procediments, totes aquestes normes, tenen

Ia seva explicaci6 puix obeiexen a que els actors se han situat en dife-

rentes posicions per enfocar Ia materia , escollint i triant els factors cons-

tructius en arntonia, mes que amb els medis de que disposaven, amb I'am-

bent que havia de desenvoldre's Ia seva obra, procurant s'adaptes a tin fi

determinat que omplis totalment les aplicacions directes o indirectes de

son Ilibre.

Des de el tractat de Rorl-F, tot ubstracci6 i sintesis, als de CAVEAUX

i ARLOING, o EI.LF;.MRERGER i BAUM, de l'analisis i especificaci6 mes refinada;

desde els tractats basats metodicament er I'Emhriologia, als tractats de

SIEROLD i STANNIUS, o a les obres de SERRES hi ha molta distancia. No sols

entre els tractats, sino hasta dintre els trehalls d'investigaciu cal reco-

neixer diversitats notbries; aixis els treballs de Tes' r sobre les anotna-

lies musculars, voltats de cert sentit filosofic, en res s'assemblen als de

F1'I RRINGnER, que versen tambe sobre miologia. I encara que tot es Anato-

ntia comparada facil es reconeixer, tant per la forma, com pel fops, les

diferencies grans que separen tines obres d'altres, i to que caracteriza i

tipifica a cada una d'elles. Essent al propi temps, Ina mostra de les varia-

des facetes que presenta aqueixa ciencia - aparentment tan uniforme-i

dels variats aspectes en que pot esser considerada.

La rah de I'existencia d'aquestes diversitats, esta en que els tractats

d'Anatomia comparada s6n tot sovint utilitzats per anatomies, fisiolecs,

histolecs, etc. per resoldre Ilurs dubtes, pets naturalistes, com auxiliar

que s6n de sus trehalls; i no debem oblidar que en Veterinaria, els trac-

tats d'Anatomia comparada dels animals domestics, tenen gran utilitat i

es fan imprescindibles. Pero si be disposem de tractats que aquesta tiltima

finalitat assoleixen, la veritat es,que respecte a una bona obra d'aplicacio

a Ia ciencia medica i de utilitat als naturalistes, no s'ha dit l'tiltima parau-

Ia. Aquest bon tractat manca en el m6n cientific.

Fem aqueixes consideracions: 1.", per acjara i justjficd les diferencies
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que separen uns tractats d'Anatomia comparada d'altres, cosa encara
entre nosaltres poc compresa. 2.', per mostra les dificultats en que
topa, el que vol fer algo d'aqueixa ciencia puix es evident que ses pro-
duccions fregtienment seran de l'agrado d'uns, mentres altres les tindran
per fora de mida o superflues, i 3.", per confirms la necessitat de que tots
els tractats que en lo successiu es fassin, detien estar formats baix tin am-
pla criteri, sees desperdicis per a sa constituciO els materials, que, per la
opinio general cientifica contemporanea, poden i deuen esser considerats
indispensables.

Per a la nostra part a fi i efecte de donar una empenta a aquests im-
portants estudis, treballarem durantaquests tres tiltims anys en la forma-
6b d'un Albany d'Anatomia comparada d'els Vertebral.,; procurant no
oblidar les esmentades idees, i possant nostre voluntat en lograr tin to
armOnic.

L'obra esta distribuida en forma de quadres morals, en nombre de 90,
els que contenen en total uns 700 dibuixos, il'luminats baix el procedi-
ment anatomic de col'loracio, a fi de que les homologies organiques sien
fscil i intuitivament visibles. No ens podem extendre en consideracions
envers el contingut de les Ismines; cal dir que figuren en elles els gra-
bats clasics de les mes renombrades obres, junt amb mes de 100 dibuixos
originals de preparacions que hens executat. I devem d'advertir respecte
als gravats transcrits que son en gran nombre els que han sofert modifi-
cacions simplificatories per a major comprensio de son significat.

Claretat, sistematitzacio i aplicacio prsctica, han sigut els punts en-
torn els quals hem desenrotllat nostre treball. La necessitat actual de fer
algo d'Anatomia comparada d'iniciar una tasca dintre els motllos exposats,
ha sigut l'ideal que m'ha mo.-tit. Per 0 no ens preocupa la publicacio
d'aquest treball; ens basta la continuitat d'aquestos estudis.

Hein procurat divulgar I `Albany en la mida de les nostres forties, i per
conseguir-ho en el mon cientific es per que ens hem decidit a escriurer
aquesta nota, per puntualitzar les caracteristiques i per exposar, mes que
tin esforp la necessitat de l'existencia de un treball.

La tasca a fer, es gran.
Es necessari, abans de tot que nostres Museus anatomics i d'Historia

Natural, que nostres gabinets i laboratoris geologics poseiexin sec.
cions d'Anatomia comparada-fonamentades amb altres d'Embriologia
-que estiguin en armonia amb sa importancia, i que siguin to mes com-
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plertes possibles. I deuen contenir, no sols preparacions naturals en abun-

dancia,sino que les pseudo-naturals i artificials poden rendir un bon profit,

singularment baix el punt de vista didactic, totes les quals deuen esser

completades amb esquemes, diagrames i quadres morals explicatius de lo

que representin. Es precis que se iniciin tambe treballs de investigaci6

per esbrinar bona part de les questions que resten confoses, essent indis-

pensable que tots aquests treballs escomesos, tinguin una unitat de pen-

sament, els guie un recte criteri, i els fins abans esmentats busquin, per

conseguir que son valor cientific es fongui amb el profit i l'utilitat practica

que sens dubte donaran de si.

Seguint aquesta drecera- mes costosa potser d'exposa que de de-

senrotlla en la practica-haurem dat un gran pas en el cami de la ciencia,

haurem fonamentat bona part de to que a les (leis de l'organitzacic perto-

ca, i completant amb publicacions monografiques i tractats la tasca empre-

sa, segurs podrem estar d'haver omplert acertadament tin buit, que sens

motiu de cap mena, existi, per massa temps, dintre factual renaixement

de la nostra ciencia.


