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SITS DE BARCELONA).

pet Dr . PERE PUIG I ROIL

Us corrent el considerar, que d'una manera general el non
amida i pesa mes que la nena, on igualtat d'odat i d'altres cir-
cumstancies. Quetelet (1) en ses famoses estadfstiques aixi ho
seiiyala i ses dades admeses seas discussi() per actors de tot el
mon. Estudis posteriors han vingut a demostrar que existeix
una excepcio d'aquesta regla durant im curt espai de temps
colnpres entre els 11 i els 14 anys generalment; en tal periode,

el pes de la nena es major que el del nen, i to mateix passa res-
pects a la talla. Bowditch (Massachusets) i Morgan-Ilocht (Bos-
ton) trobaren que el pes i la talla de la nena eren superiors a
les corresponents mides del nen, des dels 11 als 14 anys; Lange,
Layer, i Carlier (en Hens de rata anglo-saxona), trobaren el
mateix pel quo fa referenda a la talla, dais 12 al 14 anys;
Calnerer (Stuggart), dels 14 als iG anys; Variot i Chauniet (Pa-
ris), del 8 als 14 anys pal pes i dels 11 als 13 anys per ]a talla (2);
Mayet (3) senyala in matoixa partieularitat, dels 10 als 13 anys;
Carnes Casse (Paris) (4), dels 14 als 12 anys.

Tots els autors indicats opinen que aquesta superioritat

(1) Anthropometrie . Brueeel-les, 1817

( 2) V. mes endavant lee estadiettques corresponents.

(3) Journal med. frangais. 25 Sept. 1912. Le develop physique del'enfant.

( 4) V. peg . 117 dale Archives de Medecine des En/ante, Marc 1918.
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temporal del pes i la talla on el sexe femeni, es deguda al des-

enrotllament fisic ocasionat per I'establiment do la pubertat,

que en la nena to Iloc coin sabem, d'un mode precu4, colnpa

rada am[) el nen.
A Catalunya, aquesta superioritat del pes i talla de la uena

s'observa durant un periode de temps molt mes t^xtens que el

descrit pels diferents autors abans eslnentats.

V. Soley en ses estalli tiques do talla publicades en 1898 (1),

demostra que tal superioritatat aleanga, amb algunes excep-

tions, des dels 2 fins ale 14 any.; Radua (2) en ses ostadistiques

que comprenen Hens i Hens (pero sole de I'edat de 7 anys flits a

11 anys), talnbe troba que en aquest periode de temps, el pes i

la talla son semipro superiors en el sexe des dels 5 flits al

15 anys d'edat,

A que es deguda aquesta particularitat? El fet d'observar so

aquesta invorsio paradoxica de la creixenga estatural i ponde-

ral sots durant 1'epoca que abarquen els jots infantile, fa creure

on la innflccneia quo agnest poden tenir en el desenrotIlament

diferent dels dos sexes (ademes do la influencia de la pubertat,

senyalada coin unica pels autors de paisos oil la inversio que

ens ocupa s effnlera i solanlout prepuberal). El distinguit folk-

lorista catala N Aureli Capnlany observa quo en nostra patria

els jots de la nena es distingeixen dels dol nen per I'ordenacio

Bur i quietisme relatiu. Eli efecte, els jots del nen hies usuals:

jot de pilota, de eavall=, cercol, geps, saltar i parar, arris

cats, etc., son jots cansats, caracteritzats per llur peculiar des-

ordre, sense faces de descans entre els temps de fadiga. Eli

canvi els jots do la nena mes generalitzats entre nosaltres tals

com: jugar a nines, a comprar i vendre, al col•Iegi, a In gallina

puritana, a escarbat burn buns, etc., i els encara Ines sedentaris.

com: el rjlrrmlfo, oca i altres semblants, son jots tranquils i orde

nats oncara que a voltos faci l'efecte quo siguin fadinosos coin

succeeix amb el jot de la corda, on el que la fase de fadiga (sal

tar la corda), va intorealada eutre dues fases de descans (soste-

nir la corda).

Els jots ponosics del non, productors dun exces do com-

bustions organiques privarien a I'organisme del subrepuig de

teixit cel•lulo-adipos: els jots assossegats de la nena facilitarien

peI contrari. el desenrotllament del greix de reserva. ll'aquf el

,U V. lei teladlsligzses de Taller to la p*g . ; i, dcl present treball.

( 2) Vegi's pag. 39 i segiients.
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major pes observat en aquest periode de la vida, en el sexe fe-

meni: obesitat exorjerl.a per sedenfarisene relatin en. les naenes.

Yet que es refereix a la tally sabern la relacio existent

entre ella i el pes, on qual relacio s'lian fundat precisament les

formules de I3roea, Oder, Noorden, per a la detorminacio del

pes normal d'un individu coneixent prVviarnent la seva talla.

El que en altres paYsos no es manifesti d'una manera tan

notable com entre nosaltres, Ia prepo it derancia que ens ocupa,

dels pes i talla del sexe femeni, pot esser tanibe deguda a la

mateixa aceio dels jots sobre el desenrotllament fisic dels nens,

invocada per nosaltres. Fn tals paIsos els jots fadigosos abatis

descrits com propis del non, son comuns als dos sexes: es to-

rrent veure les nerves muntant en biciclota, saltant i torrent

pels pares amb el cercol, jugant it tennis, etc., cosa que fins fa

pocs ant's no era frequent veure entre nosaltres. D'aquest mode

pot conserver-se, it voltes lies a I'( poca de Ia pubortat (paIsos

anglo-saxons). el predomini fonanrontal quo el pes i In talla del

sexe masculi, tenon sohre els corresponents pes i talla en el

sexe ferneni, predomini que ve comprovat en nostres estadisti-

ques dels tine primers anus de Is vida i en les referents a adul-

tes que exposarem a continuacio.

NOSTRES ESTADISTIQUES DE PES I TALLA EN HENS D'AMBDOS SEXES

No creieni quo existis a Catalunva ni a Espanva , cap trehall

estadistic complet sohre la matoria que ens ocupa, doncs el tant

interessant estudi quo el Dr. V. Soler ( 1) presenta al Congres do

Higiene i Demografia do Madrid ( 1898), es referia unicament a

l'evolucio de la Calla de nostres nuns; el del Dr. Raduit (2) coni-

pren els pes i talla de nens i nenos sots deli 7 fins als 11 ant's,

i els molt valuosos de Gonzalez Alvarez , 1Iartinez Vargas i al-

tres (3), es refereixen exclusivament ja a un sot sexe i edat, ja a

mesures referides a regions del cos en particular ( cap, turax).

Davant les dificultats quasi invencibles quo ss'm presenta-
ren quart varem provar de realitzar aquest treball basant-lo on
mesures proses a les escoles pdbliques do Barcelona , determi-
narem for - lo ordenant fidelment el gran nombre de dades que
obren en el Registre antropometric de la Casa de 11aternitat i

11 V. toe. cit.

( 2, Memoria de la Cont. de Coloniae es' otares t7 Eacuelas Boaque , Barcelona, 1914.

( 3 Martinez Vargas, 7ratado de Pediatria, peg. 357 i seg ., Barcelona , 1915.
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Expdsits de Barcelona, Establiment benefit en el qual desempe-

nyareln el carrec de metge intern durant els dos darrers anys.

Des de fa vuit anys i gracies a la Iloable iniciativa i interes

demostrat pel vocal visitador de la Junta de la Casa de Mater-

nitat i Exposits. Sr. Santalo, admirablement secundat per les

benemerites Germanes de la Caritat, en dita Casa es pesen i

s'amiden coda tres mesos tots els asilats d'ambdos sexes, majors

do tres anys. Els resultats obtinguts s'apanten en Ilibretes espe-

cials, cada una de les quals to duesceutes fulles; cada fulla conte

les observations completes corresponents a un asilat: a la cara

hi figura, ademes del nnmero, nom, edat i antecedents (let pen,

una quadricula en la que s'hi inscriuen els pes i talia observats;

a la creu de la fulla s'hi apnnten les observacions dinamometri-

ques (ma dreta i esquerra), espiromi^triques, perimetre toracic,

dianletres i circuniferencies del cap, etc.

Amb el gran nombre de dades de pes i talla consignades en

els iudicats Ilibres en el decors do vuit anys, podiem fitcilment

obtenir estadistiques pet metode individualitzador, pet-6 hem

preferit adoptar el metode generalitzador per a obtenir-les, per

esser el roes ordinarialnont acceptat pets autors dedicats a

aquests estudis: a tat if reunireln les observacions en agrupa-

ments per anys d'edat, ordenant-les en columna per a facilitar

llurs sumes i obtenir els promitjos; at costat de les medicions

corresponents a la primer, observacio de cada any (Goner), hi

hem posat les quo corresponen a la darrera observacio feta at

mateix any (Octubre), per a d'aquest mode observar millor la

variacio experimentada en aquest espai de temps (9 mesos).

Existeix tin nombre insignificant d'asilats (tin 5 per cent) que

experilnenten perdua do pes durant aquest periode do temps (1):

1 En canvi, les penes srin mcs prcpenses a experimentar perdues bru-Tres de pee

en periodes de temps relativament brevs.

En els nens com mss avanr; a I'edat, menys fregiients sriu lee observacions de perdua

de pes, entre dues pesades successives ; 4s In que ve indicat en el quadre seg Tent:

Percentatge d'asilats que han disminuit de pas en 1 ' interval de lea pesades extremes

de cada any

Edat .Fens Nerves

4 anys 5'17 23'52

5 a 5'12 a 7'69 a

6 a 2'96 a 9'80 e

7 » 1'44 a 13'13 »

8 o 1'37 5'26 a

0 a 0'26 a 15'00 a
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tals 'silats son 'otmesos a un recoueixement medic a H do des-

cobrir a bon temps la causa de Ilur deficient desenrotllament.

Tots els nens d'un i altre sexe s'havien pesat i amidat ves-

tits i cal4ats; pero en confeccionar les estadisliques lien tingut

bon colnpte (tal coin ho feren Vtw•ioii i Chaun et en ses estadisti-

ques tie Paris, any 1905), de deduir dell pesos i nudes cousig-

nats en els Ilibres, els pesos dels vestits segons I'edat (cosa que

resulta facil de realitzar on un Hoc cons la luclusa, on els

vestits dots hens son d'uuiforme), per a obtenir aixi en defiui-

tiva les xifres corresponents als pesos nets. Aquesta estadistica

que coinpren les observacions do nons d'ambdos sexes sols

dels 3 fins als 14 anys, ha sigut aiupliada amb gran nombre

d'observacions (referides unicaolent at pes), de nens de 0 a :3

anys (de la secci6 do Lactancia de la Casa de Materuitat), i

d'adtilts dels dos saxes.

N"stres observats procedeixen quasi on tot.alitat de les pro-

vincies de Catalunya, Ar•ago i Valencia, per() en particular de

Barcelona i sa provincia (t). Vegeni, dones, uostres estadistiques:

1.-ESTADIS'1'1QUES I)E YES
(1,rADRO L-OBSERVACiO DE i'ha I:N ELS NENS

(Pes, sense deltrir el (lc1, restils)

`

lombre

ti'iu<ii-

Pesos indivuhutls

extrems en (I•,iilus

Pes total

in
Iagntpa

Pes rnig

l.' peso to

en gnilos ,

oarrera
d

Varia-
cio It tin
any a

vidIs ntenor mar en gollns de 1'any
pesa a
de Pliny 1'alire

Al neixer 161 1'70 4'10 503'40 3'126; - --
A I anys 5 4.60 S) 3240 63'480 - 3'354

2 22 10 14,50 212 12'022 1:3' 150 5542
3 45 11 17 620 13'770 14'961 1'748
4 116 11 22 1751 15'020 163M 1'250

> 5 195 12 23 :3248 1W671 18178 1'651
6 237 1:3 26; 4:314- 18'204 191973 1'533

> 7 277 15 27 5617 2(1278 22'017 2074
8 21 8 15 29 4789'50 21'970 73'786 1'692

> 9 145 13 30'50 :3423 2:3 (;01; 25'977 1'6;336;
n 10 > 88 19 33 2305,50 26T )S! i8 291217 2'5112
> 11 30 25 34 872 29'00; 81'666 2'868
12 4 30 :32 124 31 31'66(; 1'934

> 1:3 1 - -- - 30150u :31 -- -
14 1 - 31 33 -

1 Ito les emb;i rassades a-istides a la )Ltlernitat de t^scelnna (mares de la major

part del, lie is , beervats , una ter ter a part prt,cedeixen , i t 1 tr;t oa i sa proviocia, i les
resrtnt^, 1 per ordre de major a menus nombrt, le le; prueiuct in LIeida, ((see, Tarra-

gona, Saragossa, Terol, Castello, I;iroua, Valencia, etc.

,2, Una solo observacio; Lora d'aquesta, el pee nos petit ob=ervat en aquest agru-
pament, es de 19 gnilos.
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En el quadro anterior hi figuren els pesos del Hens vestits,

sense haver fet la deduccio deguda; mes endavant publiqueni

altres quadros amb els corresponents pesos nets.

E1 nombre d'observacions de nons menors do 3 anys i dels

majors de 9 que figuren en aquest quadro, 6s insufficient per a

poder donar una seguretat completa en el ealcul de mitjos, peal

es bastant per a donar una idea aproximada de l'evolueio del

pes en aquestes edats i aixi poder presentar completa la corba

general del pes. Aquesta escassetat d'observacions es deu a que

en la Casa de Jlaternitat i Exp,sits hi ha pots asilats de 1 a

3 anus d'edat, els goals, per aitra part, no es costunt pesar-los

una vegada han contplert el primer any. En general tot asilat

exphsit que als 3 mesos d'edat no ha presentat cap sintptoma do

malaltia, es encomanat a una dida externa habitant en alguna

poblacio de Catalunya o Valencia, la qual ntoltes vegedes no el

retorua a la Casa fins que ha complert dos o tres anys; d'aques-

ta manera resulta que una gran part de la poblacio infantil que

continua asilada duraut aquests primers anys a la Casa de 1Ia-

ternitat i Exposits, es malalta o malaltissa i gens aproposit per

taut per a figural, en estadistiques tip))Is de pes (1); per Axe) hem

desistit do publicar I'evolucio del pes per settnanes durant el

primer any de la vida, per lo que ja portavem recollides gran

nombre d'observaeions. (Durant el primer any, a la Inclusa es

pesen despullats seinanalment tots els Hens).

Despres dels 9 anys torna a riser escits el nombre d'obser-

varions apuntades, per traslladar-se la major part dels asilats a

la Casa de Caritat de Barcelona, on no s'lia introduit encara el

bon costutn de pesar-los.

;1 (lbservi's coin exemple , el pes mig pie eorrespon als nens n un any d'edat, en

el quadro anterior. En floc del promig de 9 quilos pie en general eorrespon als nens nor-

male en aquesta edat , aqui on Id figura el do 1 4 80 grams; el mateix passa en la variacio de

pes observada dun any al segiient quo normalment es major el primer any i va decrei-

xent en eta successios ; aqui es major la va eiacio observada entre els primer i segon any

que l'anotada en el primer any.
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QUADRO II. --OBSERVACIO DE PE-, EN LES NENES

(Pes, sense (leduir el dels vestil s )

EltAt
Nombre

d' i di

Pesos individuals

extrents (en quilos

Pes total
de I'agrupa -

lea mig

I)arrera' d

Varia-
66 (1',,n

-n ment pesal . x
esada any al

vidus menor major en quilos) de ;'any
I
de Many segiient

Al n6ixer 195 1'50 4'20 590'i0 3'010
A I anys 5 4 9 30'60 6'120 - 3'110

2 18 9 14 169 11.77,0 13'230 5'1130
> :3 > :38 11 15'50 511 13447 14'585 1'097

4 > 51 11 21 748.50 14'676 16'894 1'229
5 78 11'50 22 1:346 17'256 18'951 2'580
6 102 15 25'50 2016'50 19 769 21'219 2'513
7 9O 16 27 2085 21'060 22'222 1'291
8 08 17'50 30 846) 22'263 2:0'875 1'203
9 20 19 31) 501 2510,50 27'038 2'787
10 > 13 23'50 :32 358'50 27'571; 30'535 2 526

• 11 8 27 44 282 35'250 38 '214 T 'G74
12 > 9 27 49) 30:3'50 333'722

_
37 1'528

> 13 5 :30 40 1 . 2 50 .34 500 3(;,500
_

01778
14 3 33 45 114 38 40'330 3'500

Qt'AIRO Ill- EA, PE'S DELS NENS FB'rA LA ItlI>CCCIU DEL PES

DELS VES'rI•r5

(Complement (let tlrtnt1i°o ulrul. I)

Sombre 1 ' es nt•nse iiedue66 P es net VaritieM

ElIAT dlndividos
deli nil tel

del vest

i

en g rams
'un

a troximat
d e any al

1 segiient

Al n0ixer 161 3126 - 3'126
A I anys 5 6'480 6'480 3'354

2 > 22 12'022 900 11'122 4'642
3 a 45 13'770 900 12.870 2'748

> 4 . 116 15'020 1000 14'020 1150
> 5 > 195 1(;'671 1000 15'671 1' 651
> 6 > 237 18'204 13(X) 16"904 1'235

7 > 277 30'278 1300 18'978 2'074
> 8 > 218 21'971) 1600 20'370 1'092
> 9 145 2:3'(;06 1600 22'1)06 1'6:36
10 > 88 26198 1800 24':108 2'392

> 11 • 30 29'0(;6 1800 2 > ' 166 2'868
12 > 4 31 1800 23'200 1'931
13 > 1 30'500 1800 28'700 - 0'500
14 1 :31 1800 29'200 0'500
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En els quadros III i IV hi figuren al costat dels pesos mitjos

abaus apuntats per a cada edat, els corresponents despres de

deduit el pes dels vestits; per a practicar aquesta deducciO amb

1'aproxinlacio sit ficient hem pesat els vestits de nens de diferen-

tes edats. (Els vestits, quo son d'uniforme, de nens Tuna nmt-eixa

edat pesen seusiblement igual).

Talnbe pesen el :uateix els vestits de nens i de penes de la
prupia edat.

QUADRO IV. -- Er. I'ES DE LES NINES AMB LA DEDUCCIO DEL PES

DELS \'ESTITS

LDA'

(C'ontlileuir)tt (I('l (11fa t1)•0 JIenl. II)

Peg sense P es 11"t Val
Noedre dedil el 1lednceidd aprcxituat d'iin .n}- ai

d'iudividus del vestit !en grams , ell (jui!os seglient

Al nelxer 11. 11) 31010 - 31010

A 1 anyss 5 6'12') 3'120 3'110

2 18 1P750 900 10'650 4530

3 38 133'447 900 12'547 1'897
4 51 14'(177 1000 13`677 1'129
5 78 17 256 1000 16'256 2'580

6 102 19'76) 1300 18'469 2'213

7 99 21'0(')0 1300 19'76,0 1'291

8 38 22'263 1(100 20'663 0'903

9 20 25'050 1600 23'450 2'787

10 13 27'57() 1800 25'776 2'326

11 8 35'250 1800 33'450 7'674

• 12 9 33'722 1800 31'922 - 1'528

13 5 34 1800 32'700 0'778

14 3 38 1800 30'200 3'500

El pes deduit correspon a vestits d'hivern, (]ones com hem
advertit abatis, en nostra estadistica sols hi figuren els pesos i

medicions presos en aquesta epoca do l'auy, Goner i Octubre, o

sigui quan la primera i darrera desada de cada any.
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QI?ADRO V.-COMPARA('dn ENTRE ELS PESOS 1)E NENS I NENES

Difet ( ncia

entre amb-
PeN en quilo:;

I'ifereneia VARI 1C1(1
dun any a i'aItreentre amb-

EDAT
d6ssexes Nens Nenes d 6s sexes Nena Nenes

Al neixer 0'116 3'126 3'010 - 3

A 1 anys 0'360 6'480 6'120 - 3'354 3'110

2 0472 11'122 10'650 - 4'642 4'530

3 • 0'323 12'870 12'547 - 2'748 1'897

a 4 a 0'344 14'1120 13'676 - 1'150 1'129

a 5 -- 15.671 16'256 0'585 1'651 2'580

a 6 a -- 16 '904 18'469 1'565 l'235 2'213

7 a 18'978 19'760 0'782 2'074 1'291

8 20'370 20'663 0'293 1'392 0'903

9 22'006 23450 1'444 1'636 2'787

10 241398 25'776 1'378 2'392 2'326

11 a - 27'266 33'450 6'184 2'868 7'674

a 12 291200 31'922 2'722 1'934 - 1'528

13 28'700 32'700 4 - 0'500 0'778

14 a -- 29'200 36'200 7 0'500 3'500

Nota.-Les xifres stibratllades representen el pes major
per a una mateixa edat.

Com indica el quadro V, la diferencia de pes entre els dos
sexes es a favor del sexe masculi (uns 300 grams per terme mig)
fins els 5 ant's ; despres d ' aquesta edat es a favor del sexe feme-
ni (un quilo de diferencia entre els 5 - 10 anys; 5 quilos entre els
11-14 anys).

S'observa tambe examinant aquest quadro l'enorme augment
del pes de la nena entre els 10-11 anys (obesitat prepuberal) (1).

(1) Un astudi estadfetic de 1000 observacions d'embarassadea de la Maternitat do
Barcelona , ens ha demostrat que an elles 1'epoca m6s fregiient d'aparici6 de tea reglea
correspon ala 13 anys, seguint despr&s on nrdre decrei xent de fregfiencia I'aparici6 de
,menatru ala 14, 15, 16 , 12, 11, 17 , 18, 10, etc . anys d'edat.
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Do I'examen d'aquestes estadistiques comparades, se'n des-
pren clarament la inferioritat en el pes de nostres nens i la
gran superioritat en el pes de la rata anglo-saxona, la mateixa
particularitat veurem repetida en les estadlstiques comparades
do talla quo publiquem roes endavant. Nostre ii-lustrat company
el Dr. V. Soley, on son estudi sobre la Talla en la poblacion
escolar do Barcelona», presentat al IX Congres International
de Higiene i Demografia celebrat a Madrid l'any 1898, i publi-
cat en el 12 voluln de la revista Gaceta Sanilaria ale Barcelona
(any de 1900), fa notar tambe aquesta inferioritat de la talla de
nostres nens i ]a crew deguda principalment a dos factors: he-
reucia de rata i falta d'educacio fisica, Respecte aques`_ darrer
factor fa observar 1'autor, que una ben extensa direccio dels
exercicis fisics com es porta a cap en els paisos de rata anglo-
saxona i coin s'ha establert tambe a Franca des do 1'any 1873
(font obligatoria la gininasia), contribuint al normal desenrot-
llament del cos, produeix un augment dels pes i talla dels nens.
Pel contrari l'abus de certs jots pon(')sics i desordenats, que coin
hem advortit abans, s'observa corrontment entire nostres nens,
condueix no sols a la fadiga funcional sine tamhe a un defec-
tuos desenrctllalnent fisic consegbent.

PES EN LES ADULTS DEI- S DOS SEXES

En un gran nombre d'adults de 20 a 23 anys que hens
observat, sempre ens as resultat major el pes de I'home que el
de la dona.

Per a obtenir aquesta estadistica en ('home ens han servit

els pesos do reclutes (homes sans de 21 ant's d'edat). El sou pes
ntig net, ens ha resultat de 60 quilos 869grams.
Per a les doves hens aprofitat els pesos rocollits on el servei

do parts do la MIaternitat: en dit establimei;r i per iniciativa del

Dr. Roig-Raventos, hi ha el costum de pesar setmanalment a

totes les embarassades amb el fi principal de descobrir precoc-
ment 1'existencia d'edemes interns, despr5s es tornen a pesar

aquestes dones quan se les dona d'alfa uns onze dies despres

del part: en 150 dones de 20 a 22 anys (la mateixa edat dels

mossos observats), hem trobat que el pes nlig de finals d'emba-

ras era do 61'132 quilos, i el de les parides de 55`128 quilos-

(Aquests 6 quilos do difereneia s'expliquen pel pes del fetus,

placenta, liquid amniotic, sang, reabsorcio d'edemes, etc.) Res-
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tart de les xifres trohades, el pes Bois vestits de les Bones que

passa soinpre de dos quilos, ens resulta quo el pes mig de les

donor no embarassades de 20 a 22 anys es escassanlert do i5'3g14i-

los, i el d'una dons de la nutt('ixa edit embaragada, duns 59 qui-

los, amdues xifres inferitu-s n la Initja observada en l'home

(60'869 gitilos).

Aquests resultats coin proven una vegada mes, quo fona-

mentalment el sexe niasculi es el mes pesat, i que sots dels 5 als

15 anys i per influenwies no ben cone-odes, s'observa una iii-

versiO paradoxica d'ayuesta regia general.

II. - ESTADISTIQUES I)E TALLA

h voLuclO 1)E LA TALLA EN ELS HENS

Al moment de. la naixenga, Is talla nlitja observada per nos-

altres a la 11aternitat de Barcelona, es de x;0'09 eras. pel Hen, i

de 49'48 ems. per ht Henn. (I)'aquesta estadistica hom elinrinat

els prematurs -- de pes inferior a 2,500 grams-- i els deformats).

Despres d'aquesla primera nledicio, els non's ja no tornen a

esser amidats fins que ingressen a is seccio de desmamats (als

dos ant's cornplerts). La talla observada Ilavors i en els ant's

successius fins els 12, es In clue precentenr on (-Is quadros se-

giients:

(1r,1nito vII. --1.37,) OISSExVACIOINs III: TA1.1..1 EN EI.s NESS

l illy sense la dr-da ,•,w, cw respo>i,'n7 balls ,erns([,

Taller individuals 1-uilu tot,i Iteducriii Variacio
Nombre

'
extremes en ems . de I'agru -

Yalta mitja
( alSada del Talla mitla

l
d'un any

lEDAT indi -d -- pantent Rense
tag del veritab e a

vidus D?a.ior ten ems.)
dedneelo

ealeat,
(en cros.) cogilent

en ems,

2 anv= 16 76 87 1308 81'75 1 t•nt. 80,75
3 43 76 055 0103 S6'44 1 85'44 4'69
4 110 78 115 10102 92'24 1 91'24 5'80
5 > 190 32 110) 18798 98 83 i`5 97'3:3 609
6 241 88 119 25404 104'32 1'5 102'82 5'49
7 282 95 121; 31007 110'19 1'5 108'69 5'87
8 219 98 10)) 25032 114' 28 2 112'28 5'57
9 1511 108 1034 177(;1) 118'80 2 116'80 4'52
10 > 80 112 140 10617 123'42 2 121'42 4'02
11 > 30 lit; 106 3858 12860 2 126'1;0 5'18
12 3 127 134 394 1:31:33 2 129'33 2'73
1:3 1 - - 134 2 132 2'07
14 > 1 -- - 1:;5 2 133 1
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NOTA: Tots els asilats s'havien amidat portant sabates, i per
tant, les xifres trobades son superiors a les de la talla real;
per aixo en els quadres adjusts (VII i VIII ), hem fet la deduccio
corresponent a 1'alcad: del talo del calsat en les distintes edats,
obtenint aixi una talla real aproximada . A questa talla , despres
dels 5 anys i fins despres de In puhertat. es, tal com va passar
amb el pes, superior en el sexe femeni.

Tambe, tal com diguerenl en parlar del pes, la tally dels
nostres nens es inferior a Ia que s'observa en nens d ' altres pai-
sos. Segurament que aquesta inferioritat es deguda a les matei-
xes causes apuntades en tractar de la propia particularitat res-
pecte el pes (V. quadro num. X).

QVADRE VIII. -470 OBSERVA('IONS 1)E TALLA EN LES NENES

Talla sense la dednecio cme-sln,ireul Jolla veritable

dat

`ombre

Windi

Taller individuals

extremes en ems.
Tal!a total

de I'agru-

'Pally

mitim

Deduecio

(al4ada del
Tally mitja

veritable

Va riaciS

d'un any
at

vidus Tenor Major Parnent
sense

deduccio)

talri del

calpat)
jen ems.r segiient

en enis

2 anys 14 74 87 1104 78'85 1 cm. 77.85

3 37 76 98 3152 85118 1 84.18 6`33

4 42 81 106 3817 90'88 1 8988 5.70

5 > 78 81 113 7794 90.97 1'5 98.47 8'59

6 > 111 88 124 11878 106'96 1'5 > 105'46 6°99

7 91 94 126 10138 112't4 1'5 110'04 518

8 38 97 130 4374 115'10 2 113'10 246

9 > 20 108 130 2421 121'05 2 119'05 5'95

10 15 116 144 1912 127'46 2 125.46 6'41

11 > 7 124 145 929 132'71 2 130.71 5'25

12 > 9 127 146 1228 13644 2 > 134'44 3'73

13 5 136 148 702 140 40 2 13840 3.96

14 3 138 141 419 139'66 2 137'110 0'74
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rercer Congres de Metges de Llengua Catalana 223

QCADRO X. - NOSTRA ESTADISTICA DE TALLA COMPARADA AMB

ALTRES PL'BLICADES

(Contiltlfaciu del (/Uadro milerior)

L 1 YEI'.-I'I alles mute- de nens de:

Leilzig, Manchester , 13russel lee , Men-

tone , Turin, Boston , Zurich i Burdens).

('A le f IEIi. Talles miijes de nens:

americans , irlandesos , alemanys,

anglesos)

Edat TALLA MIT-IA TALLA MITJA

Dife- Dife- Dire- Dife-

rencia Nens Nenes rencia rencia hens Nenes rencia

5 anys 3 103 ems. 100 cnls. 0'3 105"2 10T9 -

6 3 108 • 105 • - 109'6 109'8 0'2

7 • 4 115 • 111 • - 0'7 1155 114'8 -

8 • 2 120 • 118 • - 0'1 120'9 120'8

9 2 124 • 122 • - 2,6 125'5 122'9

10 ' 2 129 • 127 • 1'2 131'2 130'0 -

11 - 132 • 132 • 2'3 135"2 132'9 -

12 -- 137 • 135 • 1 -- 1397 111'7 2

13 - 143 • 144 • 1 - 1449 115'2 03

14 • - 148 • 149 1 0'6 151'6 151'0 -

15 3 154 • 151 - 5'1) 157'2 152'2

11; 6 16 ') 154 • -- - - 1 ,2'9 -
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tioTES.-Pot comprovar-se en aquestes Pstxdistiqurs com-

parades de Calla, la mateisa particularitaY nlencionada en co-

mentar igaals estadistiques r^ ferents al pes: lac ^^^teriol•alctt de lcc

tccll^c rye noshes n-ens.
Tambe pot ohservar-se que les lades recollides per nos-

altres son encara inferiors a les xnotades en lri estadi^tica del

Pr. Soley, tambe de Barcelona. Aital particnlaritat ^^s deguda

a que en la estadistica del llr. Soley es prenguereu les observa-
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cions a individus quina edat oscil•lava entre dos anys consecu-

tius i en les nostres , les observations son preses a I'auy exacte.

AdeinOs en aquella estadistica no es menciona si els nens s'ami-

daren descal4os o no, i on aquet darrer cas no s'hauria fet la

doduccio corrosponent al talo. Per fl, nostra estadistica esta

basada en observacions recollides en una poblacio infantil qui-

na l'herencia i desenrotllament de la qual (alimentacio artificial,

raquitisme ), son patologics en gran nombre d'ocasions.

APE.NDIX ALS QUADROS VI I X

ESTADISTIQUES DE PES I TALLA DE LA POBLACIO ESCOLAII

nE BABCLEONA (D). Radnti)

No havem incl'ls aquestes estadistiques en els quadros VI

i X tat cons hauria correspost, perque on elles no hi figura eta-

rament expressada 1'edat dels nens examinats; peru en son lloc

a continuaci6 transcrivim les principals conclusions quo com a

sintesi do tals estadistiques obtingudes de mes de 600 medi-

cions practicades en escolars d'ambd6s sexes figuren a 1'acaba-

ment do la llem6ria de la CiomisiOlt de Colonias Escolares y

Escuelas del Bosque, Barcelona 1914 (1).

En elles, d'acord amb les dades publicades pel I)r. Soley i
amb els obtinguts per nosaltres, es delnostra:

u1. Que les xifres nulxinles corresponen en absolut a la
pob/acio infantil /e ntenina i los minimes a ]a masculina, amb
marcat predonlini on lo que es reforeix a pes i perimetres.

2. Que els beneficis mitjos obtinguts durant I'ostiueig es-

colar, a excepeio do la talla, s6n superiors en el sexe femeni (2).

3. Quo I'oseil•laci6 entre les xifres extremes corresponents

a cada sexe, os constantemeut major en les nenes (3).

4. Que el benefci mig es, en talla, do 1 cm. en les nenes i
do 11 mm. en els nens, i superior al quilo en el pes, quan el
bonefici mig mensual es considera de 4 mm. i 291 grs., res-
pectivamen t. n

(U Les Colonies qno I'Ajuntament de Barcelona organitza cada estiu distribuint-les

per diferents pobles do Catalunya, consten cads min de 25 nens o nenes d ebils, de 7 a

11 anye d'edat, i dos professors. El nombre total d'escolars admesos aacendeix cada any

a 601) a 7110 , entre eta dos sexes. Se'IB distribueix en tree agrupaments segone els sigui

mes convenient el clinta de mar, de muntanya o el pla. En el primer agrupament Iii van
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TALLA EN ELS ADULTS D'AMBDOS SEXES

Tal coin ho ferem pet pes, tambe hem volgut completer

nostres medicions en els nens, amb les que es refereixen a

adults d'ambdos sexes.

Amb la talla corn en of pes, tambe ens resulta que sempre

es superior en ('home.

La talla mitja do l'home de 21 anys (reclutes), es 1 metre

679 millimetres.

La talla mitja do la dona (entre 500 observades do 20 a 25

anys d'edat(. ens ha resultat Esser do l in. 523 ruin.

NOTA: Hem aprofitat per aquesta estadistica les dades con-

signades on les falles de la Casa do Maternitat, ja que. des de fa

10 anys, es pren la talla do totes les embarassades assistides en

dita Casa.

«ueda aixi provat definidameut. que el sexe mes pesat i de

talla major, es of sexe masculi. Sols des dels 5 fins els 15 anys,

segons nostres estadistiques, durant on poriode do temps mes

reduit eneara, segons alires autors, la talla i el pes de la nena

sobrepassen les corresponents medicions observades en of non.

CONCLUSION'S

1.a El pes inig do nostres criatures, at neixer, e, do 3,126

grams pet non, i de 3,010 grains per la nena.

La talla mitja de nostres nadons es de 50109 centimetres per

non, i de 49'48 ems. per la nena.

Coin se vou, son sempre superiors on of sexe masculi, tart

la tally corn el pos.

2.`t Suceeeix to propi amb ols adults; la talla i of pes wig

de l'home son sempre superiors a les corresponents mides do

la dona.

elm escrofulosoe , els adiposos de predomini ganglionar ; en el segos van elm anemics i

meioM'3aics, i en el tercer elm debilitate per circumslancies diverses i elm nerviosos. Cada

escolar ports eon historial o fltxa antropolgiea on consten lee dades de talla, pes, mi-

des dinamometriques , etc., etc ., preeoe a I'anada i tornada de l'estitueig escolar ; en altra

columna s ' hi consigna In diferencia obtingnda.

(2) eCamescasse'(Archives de Med. des Enfants, Paris, Marc, 1915), degcriu la ma-

teixa particularitat on lee nenes enviades al Sanatori de Forges - les-Rains i crew pot ex-

plicar - se aquet major augment en el pes de leg nenee, per l'acceleracio deguda al regim

de sanatori , del fenomen normal observat abans de Ii pubertal: pes femeni superior at

masculi.

( 3) Fenomen tambe oheervat per nosaltres : v. phgina 11.
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En nostres estadistiques, here trobat que el pes mig de

I'homo era de 60 quilos 869 grams, i el pes mig de la dona era

d'uns 53 quilos.

Quo la talla mitja de l'home era de 1 m. 679 mlms., i is tally

mitja de la dona. do 1 m. 523 mm.

3." La talla i el pes do nostres Hens son sempre inferiors

a les corresponents rnides observades on nens d'altres paisos;

sobretot dels de rata anglo-saxona.
4." Existeix un periode do temps en I'evolucio de la crei-

xonca (lets nens, en el qual s'observa una inversib paradoxica

do les corbes estaturals i ponderais en els dos sexes. Aquest pe-

riode, quo en estadistiques d'altres paisos acostuma a esser

molt breu i unieament pre-puberal, en nostres estadistiques

abarca des dels 5 fins els 15 anys. Durant tot aquest espai de

temps, la nena a mida i peso rues que el nen do la mateixa edat

i conditions.

5." El fet d'observar-se aquesta inversio paradoxal en
l.'evolucio del pes i Is talla do nostres nens, precisament durant
1'epoca que abarquen ek jots infantils, fa creure et la influencia
que aquests poden tenir en el diferent desenrotllament dels
dos sexes (ademes de la influi,ncia de la pubertat, senyalada
com unica pets autors de paisos on la inversi6 quo ens ocupa
es efimera i solament pre-puberal).

I').' Eis jots ponusics i desordenats de nostres nens, pro-
ductors d'uu exces de coinhustious organiques, privarieu a I'or-
ganisme (let sobrepuig de teixit c('+Iulo-adipos; els jots ordenars
i assossegats ae nostres penes facilitarien pet contrari el des-
enrotllament del greix do reserva. D'aqui el major pes observat
en aquest periode de la vida en el sexe femeni: obesitat exogena
per secd'rnterisme reltatin en les nerves. La correlacio que normal
meat existeix entre el pes i la Calla, explicaria igualment la su-
perioritat d'aquesta ultima en el sexe femeni durant el susdit
periode del desenrotllarnent (dels 5 als 15 anys).

7.a (Conclusio anexa). Convindria for una revisio medico
dels jots infantits. Deurieu proseriu re's els ponusics i desorde-
nats i fornentar i fer-los obtigatoris, els que estan d'acord anib
els canons d'una perfecta educacio fisica.


