
DETERMINACIO DEL TIPUS CF.FALIC

EN ELS SQUIDS I EN ELS SUIDS

per
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Abans de Sanson la classificaei6 racial dels animals

domestics era senzillament empirica. Les races es denomi-

naven basant-se en ]a geografia, en la nacionalitat, en la

topografia, en les aptituds, en la color del pelatge, etc.
Les classificacions esmentades estaven desposseides

de tot rigorisme cientific, mancades d'universalitat, i

portaven confusi6 als esperits.

El professor Sanson aplica a les races de bestiar el

metode de classificaci6 de Retzius, flavors molt divulgat

per Broca i emprat unicament per a 1'especie humana.

Pero Sanson no l'accepta integrament i hi aporta

qualque modificaci6. Sanson admetia solament per a les

especies animals els braquicefals i dolicocefals, rebutjant

els mesaticefals per considerar-los animals creuats o mes-

tissos, es a dir subjectes de no pura rata.

Demes, Sanson inverti cis termes de relaci6 de l'indcx

cefalic: en Iloc de formular-lo corn en Antropologia

Diametrc transversal x ioo

Diametrc longitudinal
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Sanson cl planteja a la inversa:

Di onctrc longitudinal x Ion

I)ia,mctrc transversal,

considerarnt dolicoccfal l'index superior a ioo, i braqui-

ccfal al que no arribava a ioo.

La classificacio de Sanson fou objects de dures criti-

ques, el mateix des de la cap tedra, per part del professor

Baron, coin en el llibre, sobretot per Arloing, primer, i

('ornevin despres, coin aixi mateix en la Socictat d'Antro-

pologia, de Paris, per llurs col-legues el doctor Letour-

ncan i If. de Ouatrefages.

En termes generals, podricm stir que la classificacio de

Sanson, aplicant-la a animals vius es bona, car es indub-

table que hi ha individus que tenen un crani molt ample

i altres que el presenten molt estret. I aixo cs una cosa

tan certa, que fins es del domini del coneixement empiric,

coneixement que amb tota seguretat no fou pas adquirit

do Sanson, ni menys de Retzius. Els nostres ramaders

saber perfectament el que cs tin cavall orcllaclar, aixo fs,

un cavall braquiccfal, en oposicio dels anomenats orelles

d'estisoya, puix que els dolicocefals ofereixen les orelles

molt acostades, el contrari dels braquicefals,en cis quals

hi ha gran distancia d'una orella a 1'altra, i per aixo els

ramadcrs cis anomenen orcllaclars.

Si la determinacio del tipus cefalic ha passat a cosa

de domini popular, es que veritablement la coexistencia

de dos tipus cefalics en 1'espeeie cavallina constitueix

una veritat.

La flaca del metode de classificacio de Sanson no fou

precisament la inversio de la formula de 1'index cefalic

adoptada pels antropolegs, sing el d'assenyalar en les

calaveres punts de mida que no corresponien als resul-

tats que s'havien d'obtenir.
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Es aixi que tots els professors de Zootecnia quo s'han
ocupat del metode de Sanson unanimement han manifestat
que en llus laboratoris no han pogut trobar ni un sol
crani d'equid braquicefal, ni tan sols els pertanyents a
races proclamades per Sanson corn fortament braquice-
fales. En aquest fet, tambe nosaltres ens hem hagut de
sumar als altres col-legues, ja que en el Laboratori do
Zootecnia de l'Escola Superior d'Agricultura, seguint les
dades establertes per Sanson, no ens ha estat possible
detcrminar un sol crani cavalli braquicefal.

La critica al metode de Sanson podria for-se extensiva
a les altres especies, perquc Sanson no dona punts de
mida, concretant-se a dir que per als cranis do les altres
especies dornestiques es procediria de la mateixa forma

que en els equids: cosa dificil de practicar, per la dispo-

sicio especial dels ossos en les demos especies de bestiar.

La morfologia craniana dels bovins ofereix el frontal

corn a punt mes enlairat de la testa; on els ovids i caprids,

it partir del frontal, el parietal i !'occipital es tircn tan

enrera que un horn resta indecis respecte al punt on

apoiar unit branca del compas. Demos, en certs grans i

petits remugants banyuts, a causa que la banya es recar-

gola, impedeix pendre els diametres transversals. En el

pore, es l'occipital l'os que s'asseu damunt la testa, essent

els extrems de les crestes parietals el punt mes enlairat,

a la inversa dels equids, que es la part mitjana.

La diversitat de formes cranianes constitueix, evident-

ment, un obstacle per a la generalitzacio dels punts de

inida.

Deixant a part cls descuits de Sanson, els obstacles

que hi pugui haver per a l'obtencio dels diametres trans-

versals en determinats animals, el fet es que existeixen

individus de tipus cefalic diferent.

questa innegable constatacio hauria de tcnir la seva
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es 1>i cr,sio in 1a c,i la vera., i no la te, restant , per conse-

giient , el meto>de de Sanson aplicable solament a mitges,

puix que en l'animal viu els punts de mira de Sanson

resulten certs , essent molt facil apreciar el tipus cefalic.

El treball que tenim 1 ' honor de presentar a la consi-

dcracio de la SOCILTAT DE BIOLOGIA to per objecte de-

terminar en les calaveres d'equids i suids la braquicefalia

i la dolicocefalia , o sign la traduccio de les formes, am-

ples i estretes , del cap que en viu presenten els cavalls,

ases i pores.

En els animals domestics , com en Phonic , el diametre

longitudinal de la caixa cerebral es sempre major que el

di;unetre transversal . Pero aqui no es tracta de pendre

ics dimensions de la cavitat craniana , sing de determinar

les calaveres que eren tin cap ample o estret , cs a dir,

1'iitdcx que unsaltres doncm sera 1 ' cxpressi6 d'wia /ornia,

am/1a o estrcta, 5cr6 no l'index do lea ca/acitat craniana.

Potser correspondria en aquest index un nom nou,

pero les denominacions de braqui i dolicocefalia son tan

universals , que preferim conservar-les.

Sanson, en replicar les critiques quo se li feien respecte

a aquesta giiestio , ja deia que no pretenia amidar dia-

metres cefalics , sing traduir el fet que evidentment pre-

sentaven els animals vies i que ell fou el primer d'observar,

com nosaltres som aixi mateix els primers a donar els

punts de mida per a apreciar en la calavera la, braqui i

la dolicocefalia.

Per a determinar, doncs , la braqui i la dolicocefalia

en els equids , el diametre transversal esta representat per

la distancia maxima entre les cavitats glenoides : el dia-

metre longitudinal , la distancia que va des de la termi-

nacio de la superficic articnln r del condil de l.'occipital fns

al vomer. (Fig. i.)

I-1 diametre transversal es multiplica per zoo, i es
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parteix pel diametre longitudinal. L'index de 95 (s bra-

quicefal; els indexs mies baixos de 95 son dolicoccfals.

En el porc , els punts de mida son els seguents: el trans-

versal, la linia que uncix les apofisis orbitaries; cl diametre

longitudinal, la distancia de l'occipital , en sa part su-

perior i mitjana , a la sutura fronto-nasal. (Fig. 2.)

Aqui tambe l'index divisori cs 95, essent braquicefals

els superiors, i dolicocefals els inferiors a 95.

Laboratori de Zootecnia. Escola Superior d'dgricultura.

Barcelona.


