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-No pot negar-se que una defectuosa alimentacio, es causa

de desnutriment i origen de malalties diverses ]a gravetat de

]es quals posy soviet en perill ]a villa dels infants. I si ens cal
referir-nos a la primera infancia, trobarenn que tin dels factors
mes importants de la mortalitat es el consum de llet en condi-
cions higienigtie deplorables.

Analitzem d'una maucra esquenuttica les acusacions que po-

dem formular a una ]let dolenta. Deixant de banda les Ilets

desnatades i aigualides, Clue pel nostre objecte tenen un va-

lor redtfit, ens trobenn amb llets de dos tipus ben definits : Llets

toxiques i Ilets infectants.

Les llets toxiques en provocar trastorns d'ordre fisico-quimic,

donen tun sindroina autonomic que pot no tenir consequencies

immediates, pero que generalment es la iniciacio d'un proces

infectiu, per les condicions favorables a ttna contaminacio, amb

que resta el budell despres d'una intoxicacio. I les filets poden

esscr toxiques per dos mecanismes : Per una alimentacio irra-

cional del bestiar produtor, en quin cas les llets, tot conservant

Ilur aspecte normal i no descobrint 1'analisi quimic mes acurat

cap modificacio en els components de la mateixa, donen als in-

fants no vori periilosissim, puix solament ells actuen & reae-

tius prou sensibles per a evidenciar-nos les males condicions de

les substancies que nodreixen les vaques.

L'altre mecansime es mes corrent; em refereixo a les toxi-
ques per les contaminacions microbianes abundants i persistents.
Un dels dogmes mes eoneguts i practicats es 1'esterilitzaci6 de
la ]let pel calor. Per aquest procediment destruim ]a vida dels
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germens, d'una manera mes o menys absoluta segons la tempe-
ratura esmercada pero no sempre anulem l'accio de les subs-
tancies elaborades pels microbis, i que resten disoltes a la llet,
puix no totes les toxines son suficientment labils per a esser
destrui'des amb temperatures que corretttment oscillen entre
65° i 100°.

Tenim, doncs, dos origens de substancies toxiques que po-
den estar presents a la Ilet. Una d'origen microbic i tin altre de
font alimenticia, pero els dos tenen capacitat per a actuar com
a causa morbosa.

Llet infectant. La llet es inoculada de microbis per dues fonts
tambe diverses.

Per tin canto sahem que hi han tnalalties de les fanrelles lie-
teres que son trasmissibles a l'home i quin mitja de difusio es
la ]let. La tuberculosi i ]a febre de Malta principalment. Les
dades etiologiques ens diuen que les tuberculosis dels infants
(preferentment les intestinals), son imputables al bacil de Koch
tipus bovi. Histories cliniques perfectament dernostratives, evi-
dencien l'origen bovi de nioltes tuherculosis de la infancia. La
difusio de ]a febre de Malta tothom sap que es funcio de la llet
de cabra i vaca, encara que respecte a aquesta malaltia, les cria-
tures no semblen pas massa sensibles.

Pcr 'iltre e'istat, la Ilet que es un mitja de cultist excellent,
transporta i multiplica fins a xifres fantastiques, els germens
que hi sou dipositats. Aixi un convalescent o portador de difte-
rics, tifics, estreptococs o disenteric, o tin tuberculos anti) es-
puts bacilifers, pot semblar la Ilet que maniptila, i escampar la
mort d'una manera inconscient. Ultra aixo, uns atuells incu-
rosament netejats, mantenen una contaminacio abundantissima
de colis preferentment. I si hi afegim les substancies excremen-
ticies de la vaca cjue cauen a la llet mentre es munyida, horn tin-
dra tin qiadre de les multiples causes cl'infeccio a que la Het
esta subjecte.

I avui is ningu dubta que les diarrees infantils que tantes
victimes ocasionen, son, d'origen microbic, pero supeditades a
una alimentacio higienicament defectuosa. I ara digueu-me si
fins a l'any, la llet no es l'aliment exclusiu dels infants? I si
aixo es cert, cal convenir que la Ilet es la causa principal de
1'esmentada malaltia.

Quina ha d'esser la nostra actuacio en aquest problema tan
important de la lluita contra la mortalitat infantil? La solucio
mes simplista, consistiria en netejar la filet, esterilitzant-la pel
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procediment que sigui. Pero ja hem dit abans que la purificacio

en aquestes eondicions es d'unaeficacia molt relativa. Altrament,

la ]let, sotmesa. a les manipulacions que comporta una pasteurit-
zaci•:i rccional, es medificada profundament en la seva constitu-

cio fisico-quimico; el que vol dir perdre definitivament la fe-
somia caracteristica de la Ilet, i per tant una bona part de les
condicions nutritives que tenia en esser elaborada per la glan-
dula mamaria. Publicacions i exl)eriencies recents, semblen de-
mostrar que el procediment Stassano, tot depurant la ]let de mi-
crohis, no modifica les seves carateristiques particulars. Adhuc

suposant I'existencia d'una tecnica perfecta, l'higienista no pot

conformar-se amb netejar una Cosa bruta, sing que deu tenir
com a norma de les seves aspiracions, aconseguir una Ilet neta
de microhis fins als limits que 11 permetin les dificultats huma-
nament ultrapassahles. Els estudis de contaminacio microhiana,
fets al nostre Laboratori Municipal, posen de manifest amb una
elogiiencia aterradora, la pesima qualitat de les ]lets que trobem
al mercat de Barcelona. I aquest producte recollit sense mira-
ments d'unes vaques no vigilades; transportada per un sistema
deficient i primitiu, i conservada a temperatura quasi sempre
superiors a io graus, arriba al consumidor tin moment abans
d'amatonar-se si no hi han posat un antiseptic.

bones b6; aquestes Ilets no poden regenerar-se de cap ma-
nera. I no solament no milloren, sing que la seva depuracio es
unicament rnomentania, si no son refredades energicament i
conservades a baixes temperatures. La pasteuritzacio i fins i tot
l'ehullicio, no destrueixen completament els germens de la ]let,
i flavors els que resten, lliures de la concurrencia vital dels al-
tres mirobis, es reprodueixen amb mes llibertat. Es per aquest
mecanisme com s'expliquen les fermentacions alcalines de les
]lets pasteuritzades. Si aixo no fos prou, hi ha qbi soste que
les Ilets intensament eontaminades contenen peptones, albumo-
ses i altres peoductes intennitjos no hen definits, causants de
diverses alteracions pancreatiques, desordres del metabolisme
i diarrea.

No tine la pretensio de suposar que la salut de la mainada
es pot resoldre definitivament amb una policia sanitaria de la
]let, pero crec fermament que l'obtencio de ]let sana es un fac-
tor no despreciable, en la creuada contra la mortalitat infantil.
Aquestes raons que la logica ens inspira, son avalades per les
estadistiques internacionals de mortalitat per gastro-enteritis.
als infants. Les xifres mes baixes corresponen als paisos on la
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llet es rigurosament controlada, estats, on naturalment, la hi-

giene es una Cosa seriosa.
Conclusio. La higienitzacio de llet es un problema que cal

resoldre amb la collaboraio cordial del metge i el veterinari, co-

mencant per una intensa campanya de propaganda sanitaria, a
fi de fer comprendre ]a necessitat de tractar la llet amb tots els
miraments , modificant tccniques primitives , fins aconseguir la

possibilitat d'obtenir flet amb totes les garanties per a esser con-
sumida crua.


