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En 1'inextricable camp psiquiitric resulta cada volta mes
complexe 1'estatuir fites quo estableixin magnes diferencia-
cions i acabades siluetes patologiques ; l'intentar - ho pot seniblar
quelcom pretensios i fins mancat de fonament , mes avui, en que
els dogmas psiquihtries trontollen i les lades do l'observacio i
l'experimentacio on floc d'aclarir tupides nebulositats , semblen
complotar per a enterbolir go que apareixia nimbat do diafani-
tats radiants , quedant pero fermes malgrat els anys transco-
rreguts i les nombroses i apassionants discussions suscitades

les afirniacions de MOREL en sos Estudis clinics : < L'alienacio
mental es una afeccio iinica en sa essencia , la multiplicitat de ses
manifestations depen de les diferencies que s'observen en les
aptituds intellectuals i morals dels individus i on les conditions
generals dels sews organismesa ; i quo < la malaltia mental en
realitat no es altra que 1'expressi6 simptomatica de les rela-
tions anormals que s'estableixen entre Is intel - ligencia i el seu
instrument malalt, ei cos.> Qo que desproveIt de la seva forma

espiritualista significa que la malaltia mental resulta dels sin-
dromes psicologics corresponents a les alterations organiques
que son les conditions determinants.

Els moderns estudis dais temperaments i de les constitu-
tions, del terreny i de les conditions patogenetiques de l'am-

bient , representen el triomf de les afirmacions de MOREL se-

gons les quals a partir dels sindromes psicopatics cal buscar
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les determinants psicologiques individuals; la iufluincia del
sexe, edat, raga, etc. ensems que les determinants morboses in-
dividual,,,.

Cal fer-ho con star aixi, cal afermar be aquests extrems si
en un estudi de l'especie del proposat no volein presenciar I'en-
derrocament de So apenes construct, enfront do logisnies apa-
rentrnent forms per Ilur solidesa cientifica; cal dir-ho per en-
davant: de la reaceio del terreny enfront de l'agent pertorbador
(sempre de naturalesa toxica) en depen tota la patologia men-
tal, adhuc les expressions mes minimes de la mateixa (So que
considerem corn trastorns d'emocio, passatgers, breus, instan-
tanis).

Perxo es quo el pertinent a psicopatologia o millor dit a
psicopatogenia, les diferenciacions, les lirnitacions, els titles
evolutius, apareixen sempre mancats d'aquella precisio eniluer-
nadora que en altres camps cientifics donen la impressio de la
veritat bella, ati•aient, corn la mes concisa formula algebraica.
El nostre camp es el camp do la relativitat, es el camp de So
bellament matissat, es el camp dels rnitjos tons, de les liarino-
nies per constrat, do les dissociations esfuinades, graduals,
paulatines, sense contorns, sempre boiroses, es la veritat sen-
tida mes quo raonada, es la veritat emocionalment intelligent,
es el camp de 1'esperit que malgrat sa morbositat, trionifa de la
mort per sa constant renovacio, per sa unitat grandiosa.

Cal dones per als nostres fins investigatius omplacar el nos-

tre esperit en un pla evolutiu, defugint les concisions que sols

novel nebulositats farien apareixer i acceptar les dades quo

vagin apareixent amb l'amplitud de mires do l'investigador qui

coneixent la complexitat de les materies amb que tracta sap

esperar els resultats conscienciosarnent i patient assabentat

que no ha d'esser ell qui digui l'ditima paraula, qui assenyali

concises definicions i que potser que a la fi s'hagi d'aconteutar

amb conclusions esquematiques i encara aquestes de gruixuts

contorns. Molt mes encara quan es tracta d'un agrupament psi-

copatic corn el que el terms parasifilis on ses conexions anirni-

ques pot representar. Vol dir, pero, que cal renunciar a aital

estudi? De cap manera. El proces que ha donat Iloc a la mor-

bositat, a I'entitat clinica tan important somatica i psicopatica-

ment com la paralisi general, tan ben definida avui des dels

punts de mira histologic, clinic i psicopatic, pot donar prou de

si mateix perque un estudi do la mena del proposat ens doni
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queleom que ens faci remerciar el temps esmersat en ell, puix

en influenciar el psiquisme amb carActers tipics propis dona
hoc a la nostra exploracio i deductions pertinents,

He anomenat la paralisi general, inalgrat el men deliberat

propbsit do no fer-ho, puix referir-se a una entitat clinica en
1'estudi de la influencia d'un proces com el parasifllitic en
l'animisme pot semblar en al-ludir-lo directament, un judici
preformat i una orientacio nosologica preestablerta. I no es
aixi, puix entene un deuce de for constar des d'aquest moment
quo en agrupar les modifications animiques del proces que ens
ocupa cal sintetitzar les variants psicopittiques que van-des do
la dita fobia de les rojors a la dementia, passant per la paralisi
general, les falses manifestations paralitiques, els trastorns de-
guts a la tabes, les neurosis post-sifilitiques i potser aixi ma-
teix la transrnissio liereditaria neurosica per part de pares
sifilitics qui transmeten les tares nervioses engendrades per
son proces a la descondencia amb caracteristiques ben propies
per considerar-ho aixi malgrat la no estigmatitzacio sifilitiea
directa del till. I cal for-ho d'aquesta manera, tota vegada quo
on el curs de les nostres investigations la unitat queda patent
per les determinants psicopatologiques quo ho revelen, devent
aixi maceix for constarque psicopatolOgicamentdeuen iucloure's
els trastorns de la tabes malgrat la Ilur procedencia directament
sililitica, puix si be a aquesta no deu negar-se-li tota l'etiologia
sornatica que ofereix en canvi la simptomatologia animica,
s'apropa tart i tan clarament de la pertinent a la parasifilis quo
no es possible disgregar-la d'ella sense cometre un greu erro,
cony tindrem ocasi6 d'observar oportunament.

Quin cami seguirem en la nostra exposicio'1 El mes curt, el
contacte de tots els dies amb malalts mentals, les nombroses
complexitats que ofereixen, les raons abatis establertes i que fan
bones les dites afirmacions del MOREL, ens obliguen d'dsser con-
cisos, de no voter incorrer en el defecte d'enutjoses repetitions
o en el d'acoplar totes les dades psicopatolbgiques dels mes ex-
tensos volums que d'aquests afers s'oeupen, puix sabut es quo
voler seguir la iniciacio i evolucio d'un complexe animic la de-
terminant del qual es ]a parasifilis vol dir resseguir un per un
tots els capitols psiquihtrics, amb la qual cosa sols aconsegui-
riem un treball tan fatigos com esteril ; la gama es tan extensa

que es precis seleccionar, cal sintetitzar per mitja do l'agrupa-

ment earacteristic si volem arribar a la unitat pncctica i a les
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caracteristiques cliniques. D'aquest punt de mira farem aixi ma-

teix la investigacio genuinaurent personal aplicant les dades que
la nostra experiencia i experimeutacio cliuica ens hagin sugge-
rit, refugint per eomplot les especulacions bibliografiques a que

taut es prestava la tasca escomesa.
Euteoeot-ho aixi i procedint per grans agrupacions en Ia

psicologia patologica del parasifilitic cal ter mencio del coneixe -

inent. I)el cas mds senzill at mds courplexe, del psicOpata atacat

de la fobia de les rojors at paralitic general avencat, el coneixe-

ment es troba alterat, res no hi fa que at primer pogudssim assig-

nar-li una genesi emotiva, l'alteracio do la cousciencia ds palpa-

ble, en els capitols representacio, idees de temps i espai i

especialment en el quo fa referencia a idees de co real, les tares

son tan nombroses corn importants i cal asseuyalar-les si no

volem deixar un dels extrems mds interessants en 1'assumpte

quo ens ocupa. Explorers an dels malalts abans asseuyalats, un

d'aquests als qui, apareutment, descartant la por a l'enroginient,

a la rubor, res no sembla que poguem assignar-li at seu psiquis-

me d'anormal i malgrat aquesta prirnera impressio hi trobarom

una assimilacio intellectual defectuosa, superficial, lleugera; un

poder evocatiu restringit, iusuficient; una adaptacio at medi

molt Iimitada i violenta; una concepcio do co real, especialment

on el que faci referencia a la seva fobia, tan anomala, que asom-

bra a I'observador veure el patient recloure's en el seu domicili,

defugir el contacte d'amics i familia, deixar cis seus quefers i

arribar a passar veres necessitate per 1,- greu trascendencia-no

raonada-que concedeix el malalr ai let quo el puguin veure ru-

boritzat extemporaniament: i si d'aquest cas passem at paralitic

general en plena evolrncio, quantes i quantes greus altoracions

en les dites esferca del coneixement, sensations, perceptions,

represeutacions Mures, amnesies de fixacio i reproduccio, il-Iu-

sioas, ai• lucinacions , associacio de representations i d'idees i do

pensament, alterations de les imatges individuals, etc., etc? No

hi ha malaltia mental en que amb tanta claredat i abundor es

puguin observar tantes i tan profundes alterations del coneixe-

ment com on la dita paralisi general, puix la mateixa precocitat

d'aparicio aixi corn la rapidesa de desenrotllament adquireixen

un predomini tan gran, una amplitud tan extensa , que fora d'ella

no la trobem ja en cap mes malaltia mental fora dels trastorns

d'indole tabetica quo, encara quo mds modestament, participen

aixi mateix d'altres caracteristiques , essent aquesta una de les
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raons per les quals entenc que des del punt de mira psicopato-
logic deu incloure's la tabes mental en 1'agrupacio dels trastorns
parasifilitics tota vegada que els pertinents directameut a la sffi-
lis ofereixen caracteristiques prou diferents per permetre Glares
difereneiacions. El mateix deu dir-se de les dites falses paralisis
generals, malgrat Ilur caracter de transitories, puix el participar
de les caracteristiques anfmiques parasifilitiques to prou valor
per assignar - les hi el degut emplaSament , i Poe si on tenen on
psicologia patologica des del moment que sots les podem dife-
renciar a posteriori, confonent - se en son periode evolutiu amb
les primeres.

Si d'aquestes greus rnanifestacions passein al grup que ha-
vem anomenat neurosis parasifilitiques ens trobem aixi mateix
amb trastorns de la mona indicada; clar quo les alterations son
m6s rninses , les gradations mes suaus , les nuances mes tenues,
pero qui experimentalment explori aquests malalts, aquests que
podem dir-ne quo viuen a la frontera do la rao cada volta han
de eixamplar se'ls hi rues els sews camps do accio i per be que la
seva sensorialitat i sensibilitat hagin romas sanes o Poe menys,
en canvi les caracteristiques a deduir son prou significatives,
sing per formar-ne una agrupacio a part dels altres neurdsics,
almenys per for entrar el nostre esperit en sospites davant d'un
d'aquests malalts entre els antecedents del qual aparentment
no hi figuri el factor parasifilis. Perque cal assenyalar quo si be
no son privatius d'aquest el trastorns del coneixement i que po-
dern sempre posar - los de relleu en tot neurosic , en canvi en els
precedents do la parasifilis-per co quo l'observacio dels ma-
lalts ensenya-aquells ofereixen sempre una major gravetat per
Ilur extensio i profunditat , son neurdsics als quals de primer
moment formulem ja per Ilur conjunt clinic un pronostic greu,
a voltes sols per impressio, impressio quo ve confirmada en el
successiu a mida quo arribein als fons psiquic del patient i
sempre per les greus alterations quo trobem en I'esfera del co-
neixement,acompanyant clarament els altres factors psicologics
de que ens haurem d'ocupar, per be que primordialment siguin
ells qui ens donen els primers i fonamentats avisos, trastorns
aquests quo es diferencien , malgrat aixi mateix Ilur gravetat,
dels pertineiits als neurdsics amb fons de clara debilitat men-
tal, puix en aquests malgrat esser greus i abnndants els tras-
torns en l'esfera del coneixement que s'observen, el total sin-
droinic els diferencia prou be, no sols per les restants ca-
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racteristiques assenyalades a la debilitat mental , aixi com pel

major logisme i menor profunditat de les lesions animiques

en l'assenyalada esfera . Considerem tan importants , tan de-

cisives les deductions que deriven de l'estudi del coneixe-

ment amb relacio a Ia parasifilis i amb les caracteristiques

dites, quo creiem poder afirmar, per haver-nos servit mol-

tes vegades on clinica mental, que alli on trobem el conei-

xement fondament alterat, alteracio diriern d ' indole destruc-

tiva o amb tendencia a la mateixa , no trobarern gaire lluny

la parasifilis , puix en les alteracions fondes del coneixement

especialment en les d'indole goblal creiem haver trobat el so-

gell indeleble d'aital agent etiologic des del punt de vista psi-

copatic. 1 aixo es tan cert que fins en qo que ja es genuinanient

patio, dintre del que formant ja alteracions greus do is propia

esfera , el mateix segell marea of seu tragat indeleble; examiners

les al•lucinacions d'un paralitic o d'un tabetic , fixem el fons

d'un obsessionat psicast6nic tots d'indole parasifilitica , i veurem

com les allucinacions dels primers son molt mes incoherents,

mes il•logiques , rues diguem ne desintegratives , quo les de

qualsevol altre psicosic, examinem l'obsessionat, tractem d'arri-

bar a co quo constitueixi la mateixa obsessio i I'esfora co-

neixement es aixi rnateix feble, il•logica amb les determinants

de la mateixa, parasitaria en gran superlatiu, invencible per psi-

coterapia, puix la Iluita entaulada amb el inalalt es pot menys

que esteril davant per davant do la remarcable disminucio assi-
milative intelligent que abans assenyalavem.

Sentiment: Aquesta esfera psiquica malgrat no tenir la

trascend6neia psicopatologica de l'anterior per esser menys
global, ha do mereixer la nostra atencio. Corn actua la parasifilis

en aquesta esfera?Sens vacilar pot dir-se quo di.+gregant in uni-

tat de la vida afectiva. Es precis observar quo tot sentiment si-

gui o no elevat es caracteritza per l'oposicio del plaer al dolor.

Aquests dos extrems es fan sentir en tota i'extensio do la

vida afectiva i quo lo primer quo es deu tenir en compto quasi

es vol considerar la naturalesa d'un sentiment es, per taut, in-

vestigar si conte plaer o dolor. L'existencia d'aquesta oposicio es

la que dona als elements afectius originalitat propia , enfront dels

altres elements de la consciencia . No hi hacap rao per dubtar

que tan sols els sentiments superiors corn els altres inferiors
tinguin un proces psicologic quo els correspongui. La diferen-

cia no pot consistir sing, quo els processos centrals que tenen
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floc en el cervell, deuen desempenyar un paper mes gran en els
sentiments superiors que en els inferiors, els qui son principal-
ment determinats per l'efecte d'una impressio particular. Quan
en psicologia parlem de sentiments inferiors (elernentals) i supe-
riors (ideals) fundern aquesta divisio en la diferencia que hi Ila
entre nn sentiment originat per sensations o per representa-
tions. I on el proces que ens ocupa I'afectivitat,graduadament o
complexa ofereix tota una gama morbosa, seguint la Ilei de la in-
tensitat que regeix la relacio general del sentiment i do la sensa-
cio, es mostra naturalment en la deguda relacio inversa, essent
possible en els casos greus observar veritables dissections afecti-
ves, la mateixa suma d'energia que en ci sentiment vital es con-
centra on aquesta iiniea gi1esti6 esser o no esser, en el b© o on el
mal organics es divideix en sentiments qualitatius i es separa en
diversos torrents. Per saber si el sentiment guanya o perd en
aquesta diferenciaci6 qualitativa, cal saber si 1'energia total do
la vida afectiva creix al mateix temps que aquestes diferencies
qualitatives es multipliquen. i en la parasifilis aquesta energia
total es sempre disminu'ida, quedant sempre endarrerida en mes
o en menys segons la intensitat del proces inorbos, les diferen-
ciacions qualitatives, arribant en els casos avencats a la desapa-
ricio total do les mateixes.

En la parasifilis, I'aversib, el disgust, l'odi el mateix quo
l'amor, l'alegria, la simpatia, les tendencies, els desigs i lesincli-
nacions, l'esperanca i la por,igualment que ols estats mitjos entre
oils, ofereixen quan el sindrome es manifest, la volubilitat i in-
coherencia de l'inestable quasi podriem dir-ne automatic; de
l'efusivitat del megaloman, d'efusivitat extraordinaria, rialler,
satisfet, dispensador en els seus deliris de quantes coerces esti-
guin al seu abast-, i son totes les quo oil pugui preveure --, a
I'agressivitat, recel, esperit venjatiu, els tills flamejants per I'odi
del perseguit parasifilitic i van totes les tonalitats afectives que
la mes minuciosa monografia ens pogues enumerar, pero aixo si
sempre sens estabilitat definitiva, sempre cami: actual o latent
de la variabilitat seguint pero ]a Ilei do l'evoluci6 del sentiment
segons la qual per la relacio dels sentiments amb pensaments
nous es perque els sentiments es transformen en nous senti-
ments, venint pero la variabilitat sentimental observable, a cons.
tituir una vera caracteristica quo cap altra quo Ia parasifilis pot
oferir, puix en estat normal, com din Hi)FFDING, pot esser el
moviment del sentiment roes lent quo al del pensament, el pro-
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gres intellectual s'anticipa per regla general a 1'evoluci6 de la

vida afectiva, en canvi en el proces que ens ocupa podrieni afir-

mar que la variabilitat sentimental precedeix a la ideativa da-

vant del grew atemptat que 1'esfera conscient, 1'esfera que pen-

sa, ha sofert>.
AixI trobenr tambe que si originariament ja la facultat me-

m6ria ha sofert greus atemptats com queda assenyalat abans,

en go pertinent a memoria afectiva observem veritables para-

doxes, puix si norma;ment s'evoquen mes facilment les repre-

sentacions que els sentiments que amb elles s'enllacen, quail

les alterations son do procedencia parasifili.tica a mes de les

greus lesions psicologiques observables, sembla en moltes oca-

sions invertida aquesta llei fonamental, en desvetllar 1'estat

sentimental fortes representations que estaven amagades, fet

tree no observable en cap altre element nosolbgic dels molts

que inclou la psiquiatria.

Amb aquestes premises doncs, els sentiments moral, reli-
gios, intellectual i estetic no mereixen capitol a part; tota mena
d'alteracions en aital sentit son observables; aquests son el ma-
lalts que donen floc a greus contraventions legals i teologi-
ques, aquest animisme morbos es el qui ha donut Iloc a exten-
sissims i nombrosos capitols de medicina legal, els mes impor-
tents d'aquesta branca, fruit assaonat de les greus lesions
psicologiques en l'esfera del sentiment que tar: terrible proces
engendra. puix fins en els casos Ileugers (crisis de rojor, per
exemple), es possible de trobar estigmes en aitals sentits.

Voiuntat.-1?.ntenent per voluntat tota activitat conscient

entren on ella tots els actes no refiexius (espontanis, reflexes i

in,tintius) enlla(,ats amb la sensacio i el sentiment, podent no

obstant.donar una definicio quo convingui a tots els graus

dient que es l'aspecte actiu de la vida conscient, puix els actes

refiexius i els no reflexius formen una serie continua de graus.

No hi ira trastorn mental per ileuger que sigui on el qua]
no veiem trastorns de la voluntat, pero on tractar d'observar
un psiquisme en que la parasifilis hi interve'ngui aquests tras-
torns, logicament, amb go quo deu ocorrer donades les greus
alterations del coneixernent i del sentiment, apareixen fondes
alterations, invencibles en cada tin dels aspectes en que s'obser-
vin, puix fins en els casos de falses parhlisis generals i per tant
obtinguda dita curacio, la voluntat en mes o en menys roman
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partorbada on relacio al fona conegut del subjecte abans de
1'explosi6, falsament paralitica.

Quines caracteristiques podem assignar-li? Alterats of co-
noixement i el sentiment, les quatre fases d'anhel, deliberacio,
proposit i resolucio mostren ja cada un d'elles la repercussio
desintegrativa originaria; l'impuls substitueix a la voluntat ple-
na; de la idea a Facto el pas es rapid, la deliberacio nul-la quan
podem estatuir el fall parasifilitic, no aixi on son aspecte fbbic
o en fases preliminar de depressio o excitacio, tota vegada quo
en ella els terrnes hipo, hiper o abulies son perfectarnent ob-
servables, anotant-se tota mesa do inodificacions en les normals
reactions de la voluntat sobre el coueixement, sobre el senti-
ment i sobre ella mateix.a, puix rnalgrat quo en els trastorns
d'origen parasifilitic aparentment la v-olicio segueixi correlati-
vament als corespouents als grans sindromes psicopatolugies
d'excitaciC o depressio, podem afirmar, que per un habitat en
l'observacio d'aquests malalts, les abulies com les hiperbtilies
ofereixeu caracters ben propis de voluntat greument lesionada
mai dirigible per suggestio ni per raonament, mai preexistent
ni fixa; sing al contrari, la variabilitat pot ser uiia de ses carac-
teristiques corresponent al fons variable del malalt tant en els
casos en vies d'anihilament com en les formes Ileugeres en les
quals dites variants d'eslats emotius semblen harmonitzar-se
amb les variations volitives, aqui corn en els capitols anterior-
ment anotats, en el desenrotllarnent de la parasifilis podria dir-
se que la malaltia procedeix a voltes a veritables dissections vo-
litives quan no a mostrar a plena Ilum el massiu de variants
que en psicologia patoldgica es puguin observar; entre la vo-
lantat forma, triomfant del paralitic megaloman en els seus pri-
mers temps i el rnateix malalt abulic, passiu o impulsiu del
periode irnmediat veurem tota una gama; tot el que on mate-
ria de volicions anormals poruem observar en psicologia i en
psiquiatria, del massiu de volicions dites reflexives al minimum
de les mateixes aixi mateix raonades; de l'impuls morbos mes
agut a la inactivitat com a negacio volitiva per res intel.lectual-
ment legitimada; devent for constar en apuntar aquests extrems
que exclou els periodes terminals dits de dementia puix on
aquests res que en les altres formes mentals de la mateixa fi
podem registrar com a caracteristic, puix la desintegracio men-
tal com a sindrome de la mort espiritual, posseeix tots els hoes
comuns sigui la quo es vulgui la procedeneia.
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En sintesi pot dir-se que com a caracteristica gobal, in pa-

rasifilis en les tres formes coneixement, sentiment i voluntat hi

trobem sempre abseneia de la dita facnltat critica (eonside-

rant l'actuacio del proces en sa plenitud), fet no observable en

cap altre proces mental, puix sigui quilia es vulgui la forma

psicophtica que s'analitzi (demencies a part) podem trobar dis-

rninucio o absentia de is referida facultat on una de les asse-

nyalades esferes, ma! globalment en els tres ordres referits.

Aixi dones, despres de repetir els conceptes amb que en-

capcalavem aquestes ratlles referents al molt quo falta encara

recorrer per arribar al ple d'un estudi com el proposat, donat

1'estat de formacio psicol6gic i psiquihtric en que ens trobem

cal establir al nostre entendre les conclusions quo segueixen:

1.' Malgrat la diferenciacio cliniea i anatomopatologica do

la tabes i la falsa paralisi general, psicopatologicament cal en-

globar-les en la concepcio psiquica de la parasifllis.

2.a El proces parasifilitic ataca corn cap altra malaltia go

que podem considerar com el fons, la mes intima trama de 1'ani-

misme.

3." En l'alteracio grew i global de la facultat critica podem

trobar-hi el factor patonogmonic d'aital proces en cada una de

les fases en que I'observem.
Aixo es of que he vist en cliniea mental i expose a la vostra

elevada consideracio.


