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RESUM
Es presenta un segon cas d’una salamandra comuna Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) de
dos caps, trobada el 17 de març de 1993, a Badalona (Barcelonès, Catalunya), que va morir a les
poques setmanes, sense acceptar aliment. Amb anterioritat, el 28 de desembre de 1991, s’havia
trobat un primer cas de larva de salamandra bicèfala en al mateix punt de reproducció, i en aquest cas
es va metamorfosar i va sobreviure fins l’estiu de 1992.
També es donen a conèixer altres casos d’anormalitats morfològiques, com un cas de polidactília en
un adult de salamandra de Badalona, i casos amb deformacions corporals en larves de salamandra de
localitats catalanes, i en larves de tòtil comú Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) d’Astúries.
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ABSTRACT
We present a second case of a two headed Fire Salamander Salamander salamandra (Linnaeus, 1758)
that was found the 17th of March 1993 in Badalona (Barcelona, Catalonia), who died a few weeks latter,
without accepting any food. Previously, in the same locality on the 28th of December 1991 It was found
the first case of bi-headed salamander larva, but in this case it metamorphosed and survived until the
summer of 1992.
We also report other cases of morphological abnormalities, such as a case of polydactyly in an adult
salamander from Badalona and cases of larvae body deformations in other Salamander Catalonian
locations and in larvae the midwife toad Alytes obstetricans (Laurenti, 1768 ) from Asturias.
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Hi ha molts exemples d'animals amb més d’un
cap (policefàlia), tant reals, com mitològics o
heràldics. Diferents exemples de bicefàlia
(animals amb dos caps) i policefàlia apareixen a
la mitologia ameríndia, asiàtica o occidental, per
exemple de l’antiga Grècia trobem entre d’altres:
el ca Cèrber (amb tres caps), que era el guardià
de les portes de l’Hades (l’infern); l’Hidra de
Lerna, un esser reptilià amb set caps; el Ladó, o
dragó de la Hespèrides amb múltiples caps i que

protegia l’arbre de les pomes d’or; l’Amfisbena,
que era una serp bicèfala (amb un cap a cada
extrem del cos, i sense cua) nascuda d’una gota
de sang del cap de la Gòrgona Medusa.
També en l’heràldica es troben abundants casos
de policefàlia, especialment d’àguiles, on per
posar un exemple, a l’escut de Sort (Pallars
Sobirà, Catalunya) es representa un àliga
bicèfala.
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Els exemples biològics (reals) de bicefàlia (en
ocasions coneguda com dicefàlia) semblen
incloure un espectre de diferents alteracions del
desenvolupament. En ocasions resulten formarse pel mateix procés dels bessons siamesos, de
la unió secundària de dos discos embrionaris
monocigòtics originalment separats. Pot produirse per una duplicació congènita del notocordi,
que pot arribar a provocar la generació de dos
crestes nervioses, amb les seves dues

estructures cranials (MACHIN, 1993; VELOANTÓN et al,. 2007). Una variació similar, es
coneguda com diprosopus o duplicació
craniofacial, on els exemplars tenen un sol crani,
però presenten una segona cara o duplicades
algunes estructures facials com els ulls, la boca
o mandíbules, etc.., aquesta anomalia sembla el
resultat produït per una activitat anormal de la
proteïna SHH “sonic hedgehog” (HU & HELMS,
1999; WU et al., 2002).

Figura 1.- Larva de S. salamandra con duplicació craniofacial, trobada el 17-3-93 a Badalona (Catalunya).

La bicefàlia (i la policefàlia en general) ha estat
descrita per a diversos grups de vertebrats, com
per a: condrictis (DELPIANI et al., 2011; MUÑOZOSORIO et al,. 2013), osteïctis (PETRESCU-MAG
et al., 2011), amfibis (DRAGOIU, et al. 1927;
PEREIRA et al., 2004; LEBEDINSKY, 1921;
FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, et al., 2011;.), tortugues
(BECHTEL, 1995; DIONG et al., 2003; VANNI &
NISTRI, 1987; RESENDE MAIA et al., 2010),
escatosos (PFLAUMER, 1944; BECHTEL, 1995;
BROGHAMMER, 2000; MITCHELL & FIEG, 1996;
MONZÓ, 2003;.) o mamífers (ROJAS-LLEONART
et al., 2014; SINGH, et al, 2013;..).
Per a la salamandra comuna Salamandra
salamandra (Linnaeus, 1758), la bicefàlia ha
estat citada des de fa temps, la primera
referència d’un cas concret (que tinguem

constància els autors) la reporta BORN (1882);
una larva de dos caps de la subespècie nominal
es descrita per LAHMANN en 1949; més tard
FREYTAG (1955) presenta unes larves siameses
(es poden trobar redibuixades en KLEWEN,
1991); RIVERA, et al., (1993) publiquen un cas
d’una salamandra bicèfala de Badalona; VELOANTÓN, et al., (2007) reporten dos nous casos,
un de bicefàlia per una larva de S. s. gallaica, i
l’altre d’una larva de S. s. bejarae amb duplicació
craniofacial; MARAN (2015) reporta dos casos
nous, un d’una larva de S. s. salamandra de dos
caps trobada a l’Epiro (Grècia) i un altre cas,
d’una larva de S. s. terrestris fotografiada per F.
Maillet de la Val d’Oise (Nord de França). En
BERTZ (2013) es presenta una fotografia
realitzada per H. Altner/ZNS, d’una salamandra
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juvenil de dos caps (que hauria viscut sis mesos
en captivitat), i que va ser donada a l’Universitat
Martin Luther, Halle-Wittenberg a Alemanya.

d’”Annex de fotografies”, es el cas d’una femella
de S. salamandra (exemplar número 171), amb
polidactília a l’extremitat anterior dreta, que, a on
hauria de presentar quatre dits, en tenia cinc
sencers, més un sisè que apareix de la bifurcació
del tercer dit, i on els dos dits exteriors es
presenten aparentment molt curts i molt gruixuts
(on en aparença no es podria descartar una
incipient duplicitat dels mateixos).
També a la mateixa localitat de Badalona, es va
observar al maig de 1994, una larva de S.
salamandra (entre d’altres larves d’aparença
normal) que semblava molt inflada, però no
surava, pel que no contenia gasos en el seu
interior. Tenia el ventre exageradament inflat i
arrodonit, des de la gola fins la cloaca. La manca
de pigments en tota la regió abdominal, deixava
entreveure per una sorprenent transparència,
tant l’interior de l’animal, com a traves d’ell.
L’exemplar realitzava moviments de les
extremitats, el cos i la cua, però amb certa
dificultat, donada la seva voluminosa regió
ventral. Aquesta larva desprès d’un temps en
observació, va realitzar la metamorfosi, moment
en el que progressivament va començar a
aprimar-se i normalitzar-se, almenys en
l’aparença exterior. Els autors d’aquesta
aportació desconeixem l’origen d’aquesta
patologia, però pot tenir relació amb una altre
larva de salamandra amb característiques
similars trobada el 15 de febrer de 2013, a Sant
Feliu de Codines (Moianès, Catalunya) i no
descartem alguna possible relació amb dues
larves d’Alytes obstetricans observades l’any
1992 entre d’altres larves amb característiques
normals, a Corao (Picos de Europa, Astúries),
amb un abdomen sorprenentment inflat, gairebé
rodones, i amb característiques molts similars a
les descrites per a les anteriors larves de
salamandra observades a Badalona i Sant Feliu
de Codines.

El 28 de desembre de 1991, es va trobar a
Badalona (Barcelonès, Catalunya) una larva
bicèfala de S. salamandra, que va finalitzar la
metamorfosi sense problemes (la darrera
setmana de març de 1992) i responia a estímuls
independentment per els dos caps, però va morir
en una pujada sobtada de temperatura a l’estiu
de 1992 (veieu RIVERA et al., 1993).
Posteriorment el 17 de març de 1993, en el
mateix punt de reproducció de Badalona, va ser
capturada una segona larva en un estadi inicial
de desenvolupament postpart, i que també
presentava dos caps (aquest cas resulta inèdit,
fins la present aportació), i que va viure només
unes setmanes ja que no va acceptar aliment en
ningun moment. En el primer cas, el cap
"suplementari" (el que aparentment sembla ser
secundari, per presentar una major desviació
respecte a l’eix vertebral) estava situat en el
costat dret, mentre que en el segon cas, tot i que
molt similar al primer, el cap secundari estava
localitzat en el costat esquerre. En aquest segon
cas, els ulls segon i tercer (els més pròxims, de
diferent cap), es trobaven a ben poca distància,
més a prop que en el primer cas.
Aquests dos exemplars van ser trobats en el
mateix punt de reproducció de la mateixa
localitat, els dos presentaven característiques
molt similars, i van ser descoberts en dues
troballes amb relativament poc temps
transcorregut, però de diferents temporades de
posta. Si la bicefàlia és producte d'un caràcter
genètic, i no un simple accident ontogènic durant
la formació de l'embrió, podria suggerir un
parentiu entre els dos individus, fet recolzat per
les proximitats en el temps i l'espai.
A la mateixa localitat de Badalona, s’han
observat altres casos de deformacions
morfològiques que es presenten a l’apartat
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Figures 2 i 3.- Primer cas de larva de S. salamandra bicèfala trobada a Badalona, el desembre de 1991, a
l’esquerra en forma larvària i com juvenil a la dreta. Altres fotografies d’aquest cas en RIVERA et al., 1993.

Figura 4.- Femella de salamandra comuna de Badalona, amb polidactília a l’extremitat anterior dreta.
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En la filera superior (Fig 5 i 6), dos imatges d’una larva de Salamandra salamandra trobada a Badalona,
amb un anòmal gran volum de l’abdomen, entre el coll i la cloaca.
En la filera central (Fig. 7 i 8), altres dues fotos d’un exemplar larvari de Salamandra salamandra (en visió
dorsal i ventral) trobat a Sant Feliu de Codines (Catalunya), de característiques similars a la anterior larva
trobada a Badalona.
En la filera inferior de fotografies (Fig. 9 i 10), es mostren dues larves d’Alytes obstetricans obstetricans
observades a Corao (Picos de Europa, Astúries), en visió dorsal i una d’elles també en visió ventral, amb
formes sorprenentment arrodonides i amb característiques molts similars a les descrites per a les imatges
precedents.
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