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pel Dr . SALVADOR VIVES

El Manicomi de Salt, malgrat el cari etor d'establiment re-

gional que adquiri en 1914, on incorporar-so la Mancomunitat

el servei d'alienats de benefieeneia abans confiat a les Diputa-

cions, continua assistint gaireb© exclusivament els malalts quo

per naturalesa o veinatge corresponen a localitats de la pro-

vincia de Girona. Aquest fet, els motius del qual fora inescaient

d'exposar aqui, converteix el nostre chrrec de director del refe-

rit establilnent en posicio estrategiea privilegiada per estudiar

les caraoteristiques especials que on el quo es refereix per ex. a
etiologia i a formes cliniques, presentee amb major fregiiencia
els alienats quo es recluten dintre un contingent determinat i

a bastalnent fixe do poblacio, aixi com les correlations que pu-

guin haver-hi entre l'alienacio mental d'una part, i d'altra part

les conditions socials, infeccions i intoxications que mes soviet

s'observen on les comarques gironines, per tant com of Mani-

comi do Salt es I'indret de concentracio de tots ols psici pates
de beneficeneia de les mateixes.

S'ens es oferta, doncs, ocasio propicia d'investigar la rela-
cio quo dins un sector de Catalunya hi hagues entre l'alcoholis-
me i les malalties mentals.

En fer l'estadistica i classifieacio dels malalts assistits on el
Manicomi do Salt durant l'any 1917, constatarem que per un
total do 525 alienats, solament 20 devien, d'una manera imme-
diata, llur malaltia mental a 1'alcoholisme i, per Cant, la pertor-
bacio psiquica que presentaven podia esser legitimament qua-
lificada de psicopatia alcoh8lica. Quedaven naturalment exclosos
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d'aquest grup tots aquells psicopates en els quals els excessos

alcoholics son o be un ofecte, una episddica manifestacio mes de

la malaltia mental com s'esdeve per ex. en la dipsomania, en els

prodroms d'un acces maniac en el periode d'invasio do la para

lisi general i en certes psicopaties constitutionals, o be son una

senzilla coincidencia corn on algunes psicopaties epileptiques,

on certs casos de parklisi general i de dementia senil, en deter-

nlinades esquizofrenios delirants i en alguns malalts do psicosi

sistematitzada al•lucinatOria cronica, on tots els quals la intoxi-

cacio alcohOlica no fa altra cosa quo matitzar o enriquir el qua-

dro clinic amb alguns simptomes aecessoris que prompte s'esfu-

men i desapareixen, deixant nua una psicopatia d'un genere tot

diferent que res no to quo veure amb I'alcoholisme. Cal dir que

ambdos grups de psicopates-psicopates que per efecte de Ilur

malaltia abusen de 1'alcohol i psicopates que ofereixen el quo

els alienistes francesos, amb rara precisio, anomenen 1'ahpoint

ttlcooligne-son comptats en el Manicomi do Salt. Aquesta cate-

goria d'alienats son on certs paisos tan frequents quo Kraepelin

diu observar-los en la Clinica de Psiquiatria de ;Munich on la

proporcio de 2210 per 100 admissions.

Les xilres esnlentades del Manico ni de Salt, que semblen

mantenir-se sensiblenrent constants dims ant's en aquesta part,

donen la proporcio de 3'SO psicopaties alcoh6liqnes per- 100

alienats assistits; proporcio evidentement baixa si hom la com-

para a les sogiients, observades on altres hots: 10`15 °/„ als Ma-

nieomis de Berlin, 35 °/„ admissions als Maniconlis de Viena,

8`4 °!o a Praga, 10 °/O a Basilea (Serieux), 15 °/O a Yalta Italia

(Tanzi-Luggaro), 22,4 "/„ a la Clinica de Psiquiatria do Munich

(Kraepelin), 13,90'1. als asils francesos (Journal l)f/i.ciel, 3 Ja-

liol 1907), 24,9 °/„ a la baixa Austria, 26, 3 °/° al Comtat do Staf-

fordshire, Anglaterra, 31,4 °/„ a I'Estat de New-York. 30,6 "/„ a

I'Estat do Massachusetts i 21, 4 °/„ a I'Estat del Maine (prohibi-

cinista des do 1'any 1551,, Estats Units d'America (Rosanoff).

Com podon veure, al costat d'aquestes riques proportions

d'alienats alcoholics-de moltes do les quals els actors quo les

donen manifesten expressament descomptar-no les psicopaties

amb alcoholisme pero no de causa alcoholica-la nostre pro-

porcio es evidentment modesta i ens es decididament favo-

rable.
Mes aquest fable index de psicopates alcoholics del Mani-

comi do Salt no s'adiu amb i'elevada proporcio d'alienats que
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dona la provincia de Girona. La poblaciO calculada d'aquesta

provincia es segons dades oficials de 328.577 habitants, i el tens
d'anormals i alienats assistits per la beneficeneia pnblica era, el

dia I de Gener de 1913, do 400. Resulta d'aquestes lades quo la
proporcio d'alienats i anornlals hospitalitzats es do 14 per 10.000

habitants. (Aquesta proporcio seria naturalment mes elevada

si tinguessim en compte els alienats i anormals veins do la
provincia de Girona que son assistits en manicomis privats i ins-
titucions particulars). Acahem de qualificar d'elevada la pro
porci6 de 14 alienats per 100X0 habitants. Ara direm perque In
eonsiderern aixi.

lnutil ponsar en comparar-la amb Ia d'altres regions espa-

nyoles, puix be quo ('any passat es comences pcl servei d'Esta-

distica del Ministeri d'InstruceiO l'ubliea a for estadistiquos

d'alienats en cada manicomi, encara no s'han puhlicat els resul-

tats.

La proporcio de 14 alienats per 10.000 habitants es refereix

en les comarques gironines a una poblaci6 mauicomial que

comptava, en 1917, solarnent 0157 paralitices generals per 100

malalts, quan on molts manfconris la P. G., de eansa essoncial-

ment sifilitica, es rogistra en la proporci6 de 10 °/„ i 'idhuc on

alguns de 20 °/o (resentment Rosanoff assenyala quo el 19, 4 °/,,

de les admissions masculines i el 7, 0 °/O do les femenines, (iu-

rant ('any 1913, on els asils do I'Estat de Now York eren degu-

des a la sifilis corn a causa essential), i correspon a una regi6

quo no to grans nucli; urhans ni denses aglomeracions indus-

trials on ahunden certament els factors socials d'alienaci6 men-

tal. A mes, tampoc es donon en In provincia de Girona les cir-

cnlnstancies quo determinen, on igualtat de los demes condi-

tions, que el numero d'alienats Iospitalitzats sigui elevat sense

que pugui afirmar-se, paral•lelainent, quo son molt frequents

les malalties mentals.

Al•ludim, d'una part, a la falta de bons manicomis que ins-
pirant eonfianga a les families aquestes hi apel•len no corn a
ultima ratio sin6 coin a medi do curaci6; i d'altra part, a I'ab-
sencia d'una afinada i exigent eivilitzacir', i d'una exquisida sen-
sibilitat social, que fan mes sovint i mes prompte del psicopata

tin inadaptat o be un no tolorat per ('ambient col•lectiu. Cir-

cumstancies son totes aquestes que obren concentrant on el
manicomi a molts malalts de la ment que d'altra manera s'esca-
pen do les estadistiques i no figuren enlloc coin alienats.
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Do la infuencia evident d'aquests darrers factors volem do-
nar-ne un exemple que ens proporciona Rosanoff on la 4.11 edi-
cio del Manual of Psychiatry, escrit en col • laboracio amb I'alie-
nista frances Rogues do Fursac . El citarem in extenso per lo
demostratiu que es. Hom pot dividir , din Rosanoff, els estats do
la ribera Est del Mississippi en dos grups : estats del Nord i es-
tats del Sud . El grup del Nord Ira ofert sempre mes facilitats
d'assistencia als alienats que el grup del Sud i, coiucidint amb
aixo, el ndmero d'alienats hospitalitzats amb relacio a la pobla-
cio ha sigut tambe en aquell sempro major . Aixi veiem que el
grup Nord ha presentat successivament on 1880. 1890, 1904 i
1910 les proportions respectives do 10,49 14,51, 23,07 i 25,06
alienats internats per 10.000 habitants . En canvi , les proporcions
revistrades en els Estats del Sud son , pels mateixos anys, de
4`88, 7'97, 11175 i 13'23 respectivament. La diferencia entre
aquests dos grups d ' estats es certament remarcahle.

Correspon aquesta diferencia a una real i positiva divorsi-
tat en la fregiiencia de l'alienacio mental en els dos grups? ()
be, mes clar : si la poblacio dell dos grups d'estats estes sotmesa
a les mateixes conditions d'ambient i demes, s'observaria l'es
mentada diferencia en les proporcions de psicopates hospitalit
zats '? Un fet social permet respondre a aquesta pregunta.

L'increment de poblaci6 de l'estat do California s'lia realit-
zat en gran part durant algunos decades per immigracib d'ha-
bitants d ' altres estats , sobre tots doll estats de I'Est del Ilissis-

sipi . Aquest fet proporciona l'ocasio, experimental podriem

dir, que calia per poder contester degudarnent a la gdestio
posada, amb sols oxaminar el ndlnero d ' admissions quo respec-
tivament causava en els asila de California els habitants nets en
cada un dels grups d'estats de I'Estat del Mississipi , i que per la
circumstancia damunt dita es trobareu viure en les mateixes
conditions d'ambient social.

Dones be; durant el periode biennal quo flni a 30 de Juny

de 1910, els hats on els estats del grup Nord i residents a Cali

VOrnia , proporcionaren 14,73 admissions en els asils per 10.000

habitants . Durant el mateix periode do temps els hats en els

estats do] grup Sud proporcionaven 10,07 admissions per 10.000
habitants . Fenomen invers , com espot veure , al constatat abans.

Per les considerations mes amunt osmentades considere-

vem elevada Is proporcio de 14 alienats per 10 . 000 habitants

que correspon a la provincia de Girona. Afegirem , a mes, que si
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be aquesta proporcio es inferior a la que presenten de fa alguns

anys els pa'isos centrals i occidentals d'Europa i els Estats Units

d'Anierica, es superior, no obstant, a la quo s'ohserva on algu-

ties regions d'Itirlia, Cerdenya i Sicilia (10,2:1) per ex. i sols

es assolida darrerament on la tnateixa nacio per alguna provin-

cia que com la Toscana, (15 50) i I'Emilia (15,16) tenon una orga-

nitzacio manicomial a bastarnent desenrotllada. (Un fet, quo so-

nyalarem incidentalment: on tots els paisos citats durant els 10

anys darrers, ha augmentat considerablement el nnmero de psi-

copates hospitalitzats; en canvi, on la provineiade Girona aquest

nnmero es mante sensiblement constant durant I'esmentat pe-

riode do temps.

El contrast (]avant de que ens trobavom no podia. dones

esser mes evident: d'una part, proporcio alta d'alienats hospita-

litzats amb importirncia quasi nul-la de la sifilis i escassa de ('al-

cohol coin a causes essentials de psienpaties; d'altra part, absen-
cia de grans ciutats i denses aglomeracions industrials, manico-
nii pot mes que rudimentari i sensibilitat social esmussada, es
a dir, mancanc;a dels factors socials que podrien explicar aque-
Ila elevada proporcio.

Llavors varem preguntar-nos si l'alcoholisme, ja quo no di-
rectament, representaria d'una inanera indirecta, per via here-
dit5ria, un factor important d'alienaeio en les eneontrades giro-
nines. Per v5ries raons, ultra les referides, aquesta hipdtesi
semblava plausible.

Fixem-nos en ols 63 frenastenics (idiotes, imhecils i debils
mentals) i on els 35 epileptics do nostro manicomi que sumats
als 58 frenastenics i epileptics assistits a I'Hospici de Girona,
formen un lot de 156 malalts en I'herencia dels quals els autors
estan d'acord on assonyalar el rol important que correspon a la
sifilis i a I'alcoholisme. Coin quo res no fa creure quo la sifilis
sigui a la provincia de Girona extremadament frequent, era IO-
gic sospitar quo I'alcohol podria pesar feixugament en t'heren-
cia d'aquests anormals. A mes, gairebe tots els autors de Psi-
quiatria afirmen que I'alcoholistne del pare o do la mare es
troba amb particular fregiiiencia en els antecedents dels psico-
pates i neurOpates, fet que nosaltres comprovavem algunes ve-
gades, prineipalment en ols psic6pates periOdics i en ols esqui-
zofrenies, quan ens era possible d'ohtenir una anamnesi exacta,
la qual cosa tots els alionistes sateen quo s'escau en poques
ocasions.
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Enfoeada aixi la giiestio el cami quo semblava oferir-se na-
turalment per dilucidar-la era procedir a una informacio, portar

a cap una enquesta sobre l'alcoliolisme a les conutrques giro-
nines.

Amb aquest objecte repartirem entre tots els metges de la
provincia de Girona uns gi1estionaris amb els quo ens proposh,-
vein: primer, coni+ixor la intensitat i I'extonsio de l'alcoliolisrne
en les encontrades gironines; segon, escatir sit com somblava,
('alcohol era un factor que pesava 1'eixugament per mitjl de
I'herencia damunt els malalts assistits en el Mauicouti de Salt it
per tart, podia invocar-se l'alcoholisme com una de les causes

que expliquessin la nostra proporeio d'alienats.
Anib la nostra enquesta obtinguerem dades que es referei-

xen a un lot de poblacio d'uns 1G5.000 habitants. (El cons calcu-
lat do la provincia is de 328.577 habitants).

No entrarem aqui a examinar els resultats do I'enquesta, quo
demostren l'existeucia incontestable do bastants focus d'intens
alcoholisme a Catalnnya-cal revisar la tradicional sobrietat

catalana-en lo que es re1'eroix a les formes en que s'absorveix

('alcohol, Roes i (lies en quo aquest es consum, relaeio amb els
oficis, infueneia sobro la procreacio, fregiiencia de I'aleoholis-

ine femeni, etc. per haver-ho fet ja detalladament damn it les
pagines (t) del Butlleti del Col•legi do Metges do Girona i per

no esser en aquest moment oportu, puix que en nostra comuni-

cacio ens proposom solament examinar la relaeio quo hi hagi

entre les psicopaties i I'alcoliolisme.

No obstant, no volem deixar de remarcar que, estudiat d'aprop

i amb esperit objectiu, el problema de ('alcoholisme no spar

pas tan senzill coin pretenen els roformadors i moralistes, ben

intencionats i ultraneers per6 habitualment poe informats, de

los Iligues contra ('alcoholisme. Segons la rostra onquesta,

I'alcoliolisme s'ofereix mds que com tin problema moral, possi-

ble d'esser resolt per la inachinc aparatosa amb que surten a

campanya les Iligues antialcoholiques, coin un complexo pro-

blema de medicina social en el quo s'hi encavallen multiples

factors entre els quals poden senyalar-se els prejudicis dietAics,

I'alimentacio insuficient, la cuina fada i rudimentaria do moltes

liars per ineducacio inonatgera de la dona, certes caracteristi-

ques psicolugiques locals, el regim del treball, la distribueio

(1) Bnletin del Colegio de Medicos de la provincia de Gerona , Junio de 19l- y Ju-

nio de 1919.
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dels ocis i tambe -recordem-nos que som metges i alienis-

tes-ineludibles fatalitats psico-organiques.

En quart a la relacio que pugui haver-hi entre I'aieoholisme

i la proporcio d'alieuats, veiem les respostes obtingudes a una

do les preguntes del giiestionari que diu textualrnent. «Els alie-

nats i anormals do la vostra localitat son fills do pares intem-

perants o alcoholics?»

15 giiestionaris constaten la coincidicncia d'haver-hi on la

localitat alcoholisme i abundar-hi les psicopaties. Cal dir que

d'agnests 15 gi1estionaris sols 8 afirmen haver observat alienats

entre la deicend'encia de pares alcoh6lics.
11 no observen alienats en la descendoncia dels alcoholics.
Iii ens diuen: relacio desconeguda.
2 positius d'alcoholisme corresponen a localitats on no s'ob-

serven alienats.

I negatiu d'alcoholisme pertany a tin pohle en of quo abun-
den molt les psicopaties.

Com veieu, davant dels resultats proporcionats per aquests
questionaris no es possible do formar un coneepte precis, ni en
sentit negatiu ni on sentit positiu, del rol que correspon a 1'al-
coholisme en I'heri'ncia dels psicopates, i, per tart, do l'infiuen
cia de ('alcohol en nostra proporcio d'alienats. Si algnna cosa
posen en evidencia talc resultats, semblants d'altra part als ob-
tinguts on les preguntes que es referien a Is influencia do l'alco-
holisme sobre Is procreacio, morbilitat, mortalitat i anormalitat
infantils, es quo els ofectes de ('alcohol sobre la descendi,ncia
no son pas en Iactualitat ben coneguts, i que Ilur estudi consti-
tueix una qflestio complexa que senlbla guardar encara moltes
incognites i reservar insospitades sorpreses. Remarquem quo
respecte d'aquest particular, els rosultats do nostra enquesta
estan globalment d'acord amb els estudis fets per Ethel M. El-
derton i Karl Pearson on of -Francis Galton Eugenic's laborato-
ry- de la Uuiversitat do Londres, institueiO especialment croada
per escatir tots gilostio que atenyi a I'horoncia.

CONCLUSIONS

1.a La proporeiO d'alienats que dons is poblaciO do les
comarques gironines es relativament elovada (14 alienats per
10.00) habitants).

A diferencia do lo que passa en Is majoria de paisos, la
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referida proporci6 es mante sensiblement constant duns 10
anys en aquesta part.

3.a Malgrat I'existencia do bastants focus d'alcoholisnle on
la proviucia de Girona, les psicopaties do causa essencialment
alcoholica s'observen en proporcio relativanient baixa entre els
alieuats hospitalitzats (3,50 per 100).

4.a Es desconeix ei rol de l'alcoholisme com a factor here-

ditari d'alieuaci6 mental en les eomarques gironines.

Uiscu,sih: Ih-. Mestres.

Faig notar que les dades donades pel Dr. Vives coincidei-
xen amb uns estudis fets per mi anys enrera, co es que (-Is fen8-

rnens d'alcoholisme cr6nic s6u mOs frequents i amh mes inten-
sitat en els hoes on no es cultiva la vinya, que In toxicitat dels
alcohols no es pas la mateixa, es diferenta segons la proceden-
cia de ('alcohol; on es consum alcoh(,l industrial s6n mes fre-

quents els fenomens d'alcoholisme crunic, on es consum vi o
alcohol do vi es produoix la borratxera pero no I'alcoholisme

cri,nic. A mes les toxicitats sOn diforentes: eu uns experiments

Pets on gorrins per on academic do la de Medicina do Londres

es demostra quo aquelles estan en relaci6 do 1 a 3, co es, quo

injeetant en les verses d'un pore :3 grams d'aleohol vinic es pro-

dueixen uns efectes tdxics iguals (pie si se Ii injecta on gram

d'aleohol do patates. Aquests motius m'indueixon a pregar al

I)r. Vives que continui els sons estudis per a eshriuar la in-

11uencia actual dell diferents alcohols, probablement degnda

als titers que els acompanyen.

I)iscu,sio : !)r. Peyri.

Em crida I'atenci6 a la meva primera visita al Manicomi do

Salt el fet insolit de que alli no es conegues la paralisi general

progressiva i l'escassesa do psicopaties luetiques des del temps

que en tenien memoria els que cuiden el Manicomi.

AixB, naturalment es presta a corear el perque i a glosar el

fet, amb Yalta finalitat de la doctrina do la causa de les sifilis

nervioses.

Per que en els altres manicomis catalans abunda entre un

10 i un 20 per 100 la paralisigeneral i a Salt no hi han paralitics?

Per de prompte es tracta d'un manicomi provincial per po-

bres i a la regi6 no abunden els nuclis industrials, la poblaci6
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es de camperols; aixo vol dir que la vida de camp que regula-
ritza millor que cap la relacio entre el sistema muscular i el
nervios allunya la sensibilitzacio del sistema nervios que faci-
lita el deseurotllament de la lees nerviosa quo es presenta en

obrers industrials tambe.
En segos Iloc 1'escassetat de psicopaties alcoltoliques que

ha fet notar el Dr. Vives, fa quo tambe es pugui allunyar la sen-
sibilitzacio dels centres nerviosos per preparar la injeccio
ue desencadenant. A hies, tal coin ha fet notar el Dr. Mestres,
l'enolisnle no dona els trastorns de I'alcoholislne cronic cola
l'alcoholisme dels alcohols industrials.

Discetsse(i: Dr. Joan Smt.

L'aleoltolisme sobre les malalties ntentals, es fiicil que actui;
per() pel que es refereix al que jo he observat es molt mes fitcil
ohservar I'accio psicop^ltica horeditaria perque quasi tots els
alienats tenon una he+rOnci' directa, indirecta o collateral; es
taiube manifests I'aceio de I'alcoholislne sobre Jos malalties de
les criatures, ja que nloltes vogades en la nlort rapida de les
niateixes per malalties quo aparentment no deurien ocasionar-
la, hi veureln, apart d'altres causes, I'alcoltolisme dels pares com
factor molt important.


