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El dany que causa la gIossopeda 
II 

DROVAT, per trista experiencia, que la medicació simptomi'ttica i els 
específics preconitzats no han donat cap resultat PQsitiu, així com 

tampoc les mesures profilactiques usuals, precisa recórrer per nItres 
camíns a l'objecte de trobar el que ens cal. 

Durant 1'actual epizobtia, en tates les cOInarques afectades no ens 
hem cansat de recomanar la vacunació contra el carbó o carboncle per a 
bovins i ovins i el mal roíg per al porc. En altres epizooUes glossopedi. 
ques, sembla que molts deIs animals vacunats contra malalties diferents 
de la glossopeda s'escaparen de patir·la, i eIs que la sofríen hü passavcn 
més llcu. Pero d'aquestes observacions manqucn 'dades concretes. No 
obstant, nosaltres no havem tingllt cap escrúpol a recomanar la va
cunació contra altres malalties amb el fi d' evitar o disminuir eIs efectes 
de la glossopeda. 

1 havem procedit així, en primer lloc perque no importava cap pe
rill el vacunar contra les dites malalties, no afavorint poc ni gens la 
invasió glossopMíca; i en segon 110c perqué les despeses que reclama 
la vacunació contra el mal roíg i el carbó són molt petites. 

Podria ésser que aquest tractrumexlt danés resultals. Si ens fixem 
en el que succeeix en aItres malalties, no hi ha raó per no admetre per 
a la glossopeda un cas parallel. La vacuna contra la verola de l' es
pecie ovina no esta pas constituida pel virus causant de la malaltia, 
sinó pel virus d'una malaltia diferent de la verola. EIs agents cansals 
de la verola i de la glossopeda són desconeguts i contra la primera ma· 
laltia un virus de diferent naturalesa estableix la immunitat contra la 
verola. ¿Per qué una cosa semblant na podría efectuar-se en la glos
sopeda? 

Al moment en que escrívím, un fet parla en favor d'aquesta hipote
si. AIs afores de Barcelona la glossopeda hi és estesa. En una vaquería, 
eIs estables estan un davant de l'aJtre i a pocs metres de distancia; 
entre els dos estables hi ha la corralina deIs porcs. Aquests anirnals toren 
vacunats contra el mal roig, en el moment en que en les vru:{ues es 
declamva la glossopeda. Fa d'aixo tres setmanes i eap deIs pores ha 
sofert símptomes de glossopeda. 

En canvi, a la maleixa zona, porcs i vaques vivint en ve'inatge, aquells 
han estat atacats per la glossopeda. 

Si durant aquesta epizoOtia el nombre de casos observats resulta 
important, decididmnent podrem pronunciar-nos en favor o en contra 
del que avui és Bolament una provatllra. 

En el cas que les vacunacions anticarboncloses i antirogenques no 
resultessin contra la glossopeda es podria caminar per una altra via, 

Aquest any, la Mancomunitat de Catalunya ereara el Servei de Pa
tologia animal. De moment, aquest Servei funcionara rulnb dos técnics: 
un d'clls llanra d'ésser horne de laboratori, baeterioleg i hístoleg; exa
minara les peces patologiques que se li sotmetin, practicaJra eIs cultius 
en medís inerts o vills i dedicará totes les seves actívitais al descobri· 
IIlent de la causa o del mecanisme deIs processos patologícs. L'altre tec-
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Die haura d'ésser un clÍnico pero UD clÍnic per a lotes les especIes ra
maderes, és a dil', 1m vcterinari que hagi actuat en comarques on tin
guin tota lllena de bestiar. Él cárrec de clínle és de la més alta impor
Umcia: ningú que no cstigui pas ben fort en teoria és capa<; d'ocu
par-lo airosamcnt. .010 seria proll garantía la d'haver exereit molts anys 
en comarques de tota mena de, bestial'; preeisa encnra una foria 
cducació clínica, educació que solament és i pot ésser la resultan! d'una 
gran cultura medica. Solament aixi, el elínic es troba en condieions 
d'intcrpretar el" símptomes conegnts o desGoneguis; solarncnt un gran 
too1'ic es trolla {;11 condiciollS de descobrir, seguir, investigar i traeiar 
les malaltíes que estan Inés cn11a de les pn'teUqlles rutlnüries. 

~\qnests dos iecnics, el de laboratorí i el clínic, han d'ésser els que 
han de comen<;ar la noble tasca d'estudiar les malalties del nostre bes
tial', el tractament de les qnals fins ala hagi rcsultilJt ineficac. 

1, si dintre aquestes malalties hi havem d'incloure la glossopeda, 
epizootla qne probablernent ella sola origina més perjudicís que totes 
les altres plegades, llavoI's no sera pas qüestió d' anal' amb tiquis-miquis 
en la dotació del Servei de Patologia animal. Si el personal resultés 
insuficient s'haura de completar; si un o dos tecnies només s'han d'ocu
par e:rclusivament de la glossopeda caJdra numenar-los; si aquests 
estudis importen vint, trenta, quaranta, cinquanta mil pessetes anyals, 
s'hauI'an dc posar en el pressupost. 

Una política mmadera amb eomptagotes no serveix per altra cosa 
que per a untar els llavis amb cansalada; i aquí no es tracia de fer 
saliveres, sinó de resoldre decididament els problemes que afecten la 
nostra riquesa, o dHixar-ho córrer. Aquests dos extrems sempre seran 
millors que les mitges tintes, que el voler fer i no fer, que r esperar 
que de l'estranger vingui to\ resolt, eom si els homes de la¡ raca cata
lana. no fossin capa<;os de contribuir a la ciencia i haguessin d'est.ar 
eondemnats a ésser uns elients de la civilitzaóó. 

J, si aixo que s'acaba de dir poi ésser considerat com una raó sen
timental, diré que ningú podría titllar de mala adminístració a l'en
titat pública que destinés anyalment l"u 1iel' mil de l'import de les 
perdues a l' p~tudi qlle servís per a evitar-les. 

Sí la Manconnmitat destinés exclusivament 25,000 pessetes anyals per 
a l'cstudi de la glossopeda, aquesta quantitat sería l'equivaleni rn l'u 
per mil deis perjndicis que ens ocasiona aquesta epizootia, apareixcnt. 
cada deu anys, terme mitja. 

Ens resta tractar del tercer extrem: repartIr entre els rarnaders totes 
les perdues originades per la glossopeda. 

La única manera practica que hi hauria de fer aqnest repartiment 
consistiría a implantar una asseguran~a especial contra la glossopeda. 
Es podría pendre per base la periodieiiat invasora de la glossopeda i les 
xifres de mortalitat que origina. 

Llavors les pe1'dues quedaríen reduldes a les representades pel de
ficit de producció durant l' epizootia. Les nitres perdues consignades pel 
lapsu.s de tempe que els estables estan despobl8Jts, amb l'asseguran<;a 
de que ja no es realitzarien per quant l'impost de les baixes glossopMiques 
seria cobe1't amb 1'asseguran<;a, permetent al ramader adquirir nou 
bestia!'. 

Una asseguran~a d'aquesta naturalesa huria d'ésser obligatoria, i 
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la Mancomunitat, en cas que faltessín díners, deixar-los en préstec i CQ
brar-se'ls a mesnra que s'efectuessin les noves anllalítats. Si aquesta 
mena d' asseguran¡;a s'intentés establir-lru lliurement, potse!' s'inscriu
rien només que un deu o vint per cent de rarnaders i, per consegüent, 
fora un fracas. 

La MancomunHat estant privada de la coacció governamental, aquest 
projecte és irrealitzable. Sempre, al capdaváll, ens trobl'm amb el ma
teix : el despreciable Estat espanyol entrebancant la vida de Cataluuya. 

:\1. ROSSELL 1 VILA. 

Les trasbalsades del VI 
. 

L ES trasbal"ades les podem considerar com una estel'íli.tzació del vi, 
perqué essent Bur objecte la¡ separació deIs púsíts o baixos del líquid 

clar, amb ells separem del vi gran nombre de germens de malalties. 
Aquests posiís o baixos es troben COllStitUltS per dnes menes d' ele

ments diversos: uns, eIements organitzats, quo són les llevadures i els for
menis de malalties, i aItres, clements inertes constitults pcr l'esidus vege
tals, "als diversos, partícules terries, materies peciiques i J1lucilaginosos, 
materia colorant, etc. 

Un (,(lP fluida la ferrnentació d'un vi, les llevadllres havent teI11lÍnat 
Bur rnissió, es dipositen en el fons· del l'ecipient vinari, i alosllores fan més 
mal qlle bé, puix que ontrrunt en un períoJe cl'autofagia durant el qU:ll 
es lloüreixen a expenses de les reserves que porten acumulades Jonant 
lloc a la producció d'anhídric carbonic i alcohol, així com també per ae
don::; catalítiques sobr(' els elernents del vi, poJen actuar en les aldehincu_ 
cíons i cierificacions, fen()lllens que 0bren sobrn el gllst i aroma del vi, 
d'aquí el vel! aJagi que "la mare nodreix ,°1 vi". Tot l'efectc benenciós 
que pllgui tenir la seva. presencia no C0mJHmsa mai els perills a qué s'ex
posa E'I vi en que os troben, cal', ultra tots aquests pr'lduetes que pot donar 
la llevadnI'a un cop finida la seva missió en la fcrmentació, dóna com 
excrecions prnduetes nitl'ogenats Jiversos que servil'an per a alirnent deIs 
fermenis de malalUes i, per tant, la llevadura lru podem considerar, e11 
aquest eas, com una causa indirecta d'alteració. 

Els ferments de rnalalties qlle trohem cn els haixos en majar o menor 
proporció, provenen deis gennens aportats al cup per lfIJ ve1'ema. Aquests 
ferments es troben en eIs baixos en vida latent, disposats a treballar de 
seguida que els presentin condicions favorabls per a UnI' aetllació. 

Les materíes inertes influeixen cn l'euterbulirnent del vi qllun estau 
en Sl1spenslO. Es, dones, necessari, per tant, afavorir 11ur precipitació 
i eliminaeió, essent constituIdes, aquestes materies inertes, en Unr majoría 
per rosidus de material vegetal, eremor ü'¡rtar i tartrat de cal¡; els quals 
han estat insolubilitzats per l'angment de grau alcoholic dellíquid i per la 
dismÍnuciú de temperatnra. La materia, per l'acciú de l'oxigen, ,,'oxida 
en pmt i es precipitada en forma de petites grannlacions. 

Totes aquestes mat.eries, vivents o mortes, és el que llavem de pro
curar eliminar del vi pel mUja deIs trasbalsos. 

El nombre i epoca deIs trasbalsos varia molt segons les eomarqnes 

Agricultu~ 

í la llaila 
marques 
qllatl'f' tn 

Apunt 
trashalsoE 

Pen[ll 
scmC'Í:ll fe 
fonna: 

El pri 
('18 haixos 
gran qm\1 
pot antici 
del llJost, 

El seg 
(1 1\\[\1'<;. 

"!4 rnCllrbt, 
tivitm al~ 

El ti'!' 

vegad.cs p 
han estat 
él haver-h 
s'inicies i 

Elqw 
pl'er:ipitac 
per a lhl1' 
al I1na1 d( 

XI) és 
rallll('nt t': 

i q \l r lmti 
I'<'SpOlII.:ll I 

tes con die 
que alllh l' 
(lel gas C~ 
moviment 
llellgus ql 
i la pl'essi 
l' assolUlllE 

EIs tI' 
frats mnb 
vada :,;'ns 

POdPI 

o té a 1'a 
ni r:lp a 1 
gons rls , 

La PI 
un1h 1'ae1 
nal' de de 
gui qlled[ 
millor. 
per exem 
ft'I' els tn 

---------~--~----------------~~-----------------

http:vegad.cs

