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Determinacib del tipus cefalic en els
Equids i en els Suids

per

M. ROSSELL i VILA

Abans de Sanson la classificaci6 racial dels animals domestics era
senzillament empfrica. Les races es denominaven basant-se en la geogra-fia, en la nacionalitat, en la topografia, en les aptituds, en la color delpelatge, etc.

Les classificacions esmentades estaven desposseides de tot rigorismecientific, careixien d'universalitat i portaven confusiO als esperits.
El professor Sanson aplica a les races de bestiar el metode de classi-ficaci6 de Retzius, flavors molt divalgat per Broca i empleat unicamentper a I'especie humana.
Perd,Sanson no l'accepta integrament i hi aporta qualque modificacio.Sanson admetia solament per a les especies animals els braquicefals i do-licocefals, rebutjant els mesaticefals per considerar-los animals creuats omestissos, es a dir, subjectes de no pura rata.
A mes, Sanson inverti els termes de relaciO de l'index cefalic: en Ilocde formular-lo com en Antropologia,

Drametre transversal x 100

Diametre longitudinal

Sanson el planteja a I'inversa:

Diametre longitudinal X 100

Diametre transversal

considerant dolicocefal I'index superior a 100 i braquicefal al que no arri-bava a 100.

La classificaciO de Sanson fou objecte de dures critiques el mateixdes de la catedra per part del professor Baron com en el Ilibre sobre totper Arloing primer i Cornevin despres, com aixi mateix en la Societat d'An-
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tropologfa, de Paris, per liurs col'legues el doctor Letournau i Mr. de
Quatrefages.

En termes generals, podriem dir, que la classificaci6 de Sanson, apli-
cant-la a animals vies es bona, car es indubtable que in han individus que
tenen an crani molt ample i altres que el presenten molt estret. I aixo es
una cosa tan certa, que fins es del domini del coneixement empiric, conei-
xement que amb tota seguretat no fou pas adquirit de Sanson ni menys de
Retzius. Els nostres ramaders saben perfectement el que es un cavall ore-
Ila c/ar, aixo es, tin cavall braquicefal, puix que els dolicocefal sofereixen
les orelles molt acostades, el contrari dels braquicefals en els quals hi ha
gran distancia d'una orella a I'altra, fet que els ramaders anomenin a
aquets ore/la elar.

Si la determinaci6 dels tipus cefalic
lar, es que veritablement la coexistencia
cavallina constitueix una veritat.

La flaca del metode de classificacio

Figura I

ha passat a cosa de domini popu-
de dos tipus cefalics en I'especie

Sanson no fou precisament lade

inversi6 de Ia formula
de ]'index cefalic adop-
tada pets antropolegs,
sin6 el d'assenyalar en
les calaveres punts de
mida que no corres-
ponien als resultats
que s'havien d'obtenir.

Es aixi, que tots
els professors de Z_oo-
tccnia que s'han ocu-
pat del metode de San-
son unanimament han
manifestat que en els
seus laboratorisno han
pogut trobar ni tin sol
crani d'equid braquice•
fal, ni tan sols els per-
tanyents a races pro-
clamades per Sanson
com fortament braqui-
cefales. A aquest fet,
tambe nosaltres ens
hem hagut de sumari
als altres col'legues,
ja que en el laboratori
de Zootecnia de I'Esco-
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In Superior d'Agricultura, seguint les dades establertes per Sanson, no
evs ha estat possible determinar tin so] crani cavalli braquicefal.

La critica al metode de Sanson podria fer-se extensiva a les altres
especies, perque Sanson no dons punts de mida, concretant-se a dir que
pets cranis de les altres especies domestiques, es procedia de la inateixa
forma que en els equids, cosa dificil a practicar per la disposici6 especial
dels ossos en la resta del bestiar.

La morfologia craniana dels bovins ofereix el frontal cool a punt ores
enlairat de la testa; en els ovids i caprids a partir del frontal el pariental i
('occipital es tiren tan enrera que tin horn resta indecis respecte el punt on
apoiar una branca del compas. A mes en certs grans i petits remugants
banyuts a causa de que la banya es recargola, inrpideix pendre els diame-
tres transversals. En el pore, es ('occipital l'os que s'asseu damunt la tes-
ta, essent els extrems de les crestes parietals el punt mes enlairats, a la
inversa dell equids que es la part nritja.

La diversitat de formes cranianes constitueix, evidentment, an obsta-
cle per a la generalitzacio dels punts de mida.

Deixant a part els descuits
de Sanson, els obstacles que
In puguin haver per a 1'ob-
tenci6 dels diametres trans-
versals en determinate ani•
mals el fet 6s, clue existeixen
individus de tipus cefalic di-
ferent.

Aquesta innegable cons-
tatacio hauria de tenir la se
va expressi6 en la calavera i
no la te, restant, per conse-
guent el metode de Sanson
aplicable solarnent a mitges,
puix que en (' animal viu, els
punts de mira de Sanson re-
sulten certs, essent molt fa-
cil apreciar el tipus cefalic.

El treball que tenim ('ho-
nor de presentar a la consi-
deraci6 de la INSTITUCl6 CATA- v iu• I _'foq ur !a
LANA D'HISTORI NA ATURAL to,
per objecte determinar en

Figura 2.

les calaveres d'equids i suids la braquicefalia i la dolicocefalia, o signi, la
traducci6 de les formes, amples i estretes , del cap que en viu presentee
els cavalls, ases i pores.
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En els animals domestics, coin en ('home, el diametre longitudinal de

la caixa cerebral es sempre major que el diametre transversal. Pero aqua

no es tracta de pendre les 'imensions de la cavitat craneana sin6 de de-

terminar les calaveres que eren tin cap ample o estret, es a dir, !'index

que nosaltres donenr sera 1'expressio d'una forma, pero no /'index de In

cap.citat craneana.

Potser, correspondria en aquest index un nom nou, pero, les deno-

minacions de braqui i dolicocefalia son tan universals, que preferim con-

servar-les tot i expressant conceptes que no s'ajusten a I'etimologia de les

susdites paraules.

Sanson, at replicar les critiques que se li feien respecte a aquesta

giiesti6, ja deia que no pretenia midar diametres cefalics, sin6 traduir el

fet que evidentment presentaven els animals vius i que ell fou el primer

d'observar, coin nosaltes som aixi mateix els primers en donar els punts

de mida per a preciar en In 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 diametre longitudinal, la distancia que va des de la

terminaci6 de la superffcie articular del condil de !'occipital fins at Omer.

(Fig. 1).
El diametre transversal es multiplica per 100, i es parteix pel diame-

tre longitudinal. L'index de 95 es braquicefal; els indexs mes baixos de

95 son dolicocefals.

En el porc, els punts de mida son els segifents: el transversal, la Ii-

nia que uneix les apofisis orbitaries; el diametre longitudinal la distancia

de !'occipital, en sa part superior i mitja, a la sutura fronto-nasal

(Fig. 2).
Aqui tarnbe ]'index divisori es 95, essent braquicefals els superiors

i dolicocefals els inferiors a 95.

Laboratori de Zootecnica

a I'Escola Superior d'Agricultura.


