
UN I'POCh^ll[VIEN' 1' SENZILL PEI,' A FEAR iESAPA-

IfXER EL EESTRENYIIIENT

pel Dr . J. FIGUERAS PARES

No parlaria d'un assumpte que no correspon a la meva es-
pecialitat, si no fos que estic conipletanient conveii ut de la
seva gran importancia.

Encara que es tracts solarnent d'exposar un cas clinic,
aquest, per referir-se a mi mateix, to molt mes valor que el que

hom so[ donar a qualsevol altre fet aillat, i aixo es degut a les
circumstancies que concorren on ell.

La meva observacio abarca els 20 anys dltinis do la meva
vida, puix recordo perrectament que tot estudiant els primers
cursos do nedicina ja patia de restrenyinient, passant alguns
dies sense anar a I'excusat i el mateix em succefa durant els
ultims ant's de l'estudi del Batxillerat; no era d'estranyar que
em passes aixo aleshores, ja que la meva falta de coneixenrents
sobre aquesta mat0ria feia que no em pogues dirigir, quedant
rednit, corn l'altra gent, a obrar per instint, i quan flues enda-
vant, essent ja estudiant do medicina, per millorar el meu estat
consultava algun metge,--ja se sap el que generalment feien i.
encar molts fan-per a combatre el restrenyinient, em recepta-
va algun purgant, que no sempre sol ser el millor de tots, con-
tribuiut aixo a augnientar, la majoria do vegades, 1'estat quo
s'intentava combatre. Aixi es que el meu restrenyinient conti-
nuava amb alternatives de major o nienor inteusitat, malgrat
liavor-me sotmes a les prescriptions d'alguns especialistes de
farna reconeguda, quo aplicaren on rni un pla complet, taut en
ro referent a medicaments, cone en q{estio de regim alimentici,
acousellant-me denies que fes molt d'exercici.
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Tainpoc es modifica ainb aquest pla, quo jo, despres d'haver

vist els pots efectes de tot co que so m'havia recomanat, ja em

feia of carrec que era inutil tot el que es fes per a combatre

aquest estat, devent-me reduir en el suecessiu a seguir els con-
sells quo dsna la Iligiene d'anar cada dia i a la mateixa hora a
1'exeusat, fumant un cigarret quo feia efecte per suggesti6.
D'aquesta manera, jo havia conseguit, des do fa ja alguns auys,

anal- cada dia de ventre, pero aixo no vol dir que no continues

latent el restrenyiment, domostrable facilment per palpacis de

I'ultima porcio del colon, on es trobaven eselbals ben manifes-

tos. Malgrat aixo, amb aquestes mides d'ordre higienic vaig

conseguir, silo fer desapareixer aquest estat, at menys dismi-

nuir els sous simptomes d'intensitat, aixi com tambe los conse-

giiencies del mateix.
Aixi em trobava 20 auys enrera i tambe encara fa solament

uns tres o quatro mesos; preguntant-ine jo mateix el perque

d'aquest estat, que solament havia vist canviar al transformar

radicalmeut el modo de viure, i aixo solament suceeia al passar

dos o mss dies al camp, cas en que, als efectes del ropos intel-

lectual, s'hi afegien els referents al canvi de regim alimentiei.

Com que algun dels que m'havien vist, liavien trobat en mi

l'estsmac Ileugerament dilatat, jo tot seguit pensava que tal

volta aquesta era la causa del meu restrenyiment, porn I'escas

nombre de simptomes, ern feia desprociar aquesta etiologia.

Tampoc ho podia atrihuir a una neurosi funcional (neuras-

tenia, hipocondria) ja quo mancaven en mi els simptomes

d'aquests estats patologics.

No rn'era possible donar la culpa d'aquest estat a la vida se-

dentaria, puix he tingut sompre especial atencis en for molt

d'exercici en forma d'una horn diaria de gimnasia and) aparells

durant els ultinrs 12 anys i en forma de canotatge els ultinrs

tres anys, essent la causa, sobre tot aquests ultinrs de tenir la

paret abdominal molt desenrotllada museularrnent, de manera

que tampoc ho podia atribuir a I'atonia d'aquesta paret com

succeeix on altres casos.

'I'ambs vaig ari,ibar a pensar que aquest restrenyiment

podia esser degut a In disminucis dels moviments peristaltics

de l'intesti a causa de 1'eseas nombre do residus quo deixava

l'alimentacis principalment carnivora a que estava sotmCs

durant els primers anys do malaltia: per aixo) vaig anar deixant

pot a poc_tots els productos d'origen animal-excepte la llet-
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substituint-los pels aliments vegetals, portant aquesta substitu-

fins 1'extrem de tornar-me de des de fa bastant temps un veri-
table vegetaria, amb el qual, si be ha millorat al men
estat general, per la disminucio tal vegada de l'auto-intoxicacio

que patia com a consegiiencia del restrenyiment, no s'ha modi-
ficat en el mes minim el curs del mateix, que em va incli-
nar a creure quo era degut a l'exces de treball intellectual, i
com que d'aquest no m'es possible de prescindir-ne on absolut,
ja em feia carree que hauria de guardar tota la vida aquest res-
trenyiment, les seves alternatives de major o menor inten-
sitat.

Quan ja no pensava ni on sa prosencia, ni en la possibilitat
do trobar un mitjh per fer-lo desapareixer, aqui que la
casualitat de trobar se una persona de la familia patint ]a
mateixa malaltia, va for quo portes a Casa meva un pa integral,
la composicio del qual ja es veu a cop d'ull, essent observables
les particules de les pellofes dell grans do blat, que constituei-
xen la part activa i la mes interessant per a combatre el res-
trenyiment. Coin ja coneixia els beniliciosos efectes del mateix,
aixi com tambe la gran part quo pren la cel•lulosa en la consti-
tucio dels excrements, i al mateix temps en la progressio dels
mateixos, at Ilarg del budell, no va costar-me molt decidir-me
d'assajar aquest pa, per creure'I de gran utilitat per al men
estat, i gran va esser la meva sorpresa des dels primers dies de
provatura, puix vaig veure desapareixer un estat que, com ja lie
dit, havia resistit a tots els tractaments. Es mes, des del comen-
cameut de l'us d'aquest pa, era tanta la facilitat de moure el
ventre, que tot seguit vaig voure la neceasitat de reduir el seu
,us solament on els dos repassos principals del mig dia i do la nit.

Quan al seu gust, dec dir quo un s'hi acostuma molt do

pressa i adhuc s'arriba un moment--al menys passat a mi

-en que no agrada el pa.

Aquesta curacio data ja de mes de tres i es tan
pleta, que I'evacuacio del ventre es fa completament en estat
fisiolOgic.

Despres de tantes proves inutils, ja podeu compendre la
gran satisfaccio que lie experimentat en veure desapareixer
allo que tants anys feia quo m'acompanyava, amb Ids d'un mit-
jh tan sonzill i tan a l'abast do totes les fortunes, quo no lie
pogut resistir al desig de publicar-lo perque no el descuidin els
qui ja el sapiguen, i perque el sapiguen els que encara no el
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coneixien, quo crec que son els menys, desitjant quo tart els

uns cone els altres 1'utilitzin en benefici, no solament dels nos-

tres clients, sing tambe de nosaltres mateixos, puix si sempre

fa mal efecte que no es curi un malalt amb els mitjans que

nosaltres poseur en practica, molt mes on fa quau es tracta

d'una malaltia que a voltes ]a curen amb qualsevol cosa els

intrusos.

Discussio : Dr. E. FernCindez Pellicer.

Crec que el pa integral pot donar resultat en el restrenyi-

ment atonic, per ]a irritacio sobre la mucosa produint con-

traccions, mes sempre estara contraindieat en el restrenyinient

espasmodic ja quo tota irritacio augmentara la contractura.

Discussio : Dr. J. Wennberg.

Den distingir - se In causa del restrenyiment quo pot esser

fisico. per atonia , o be per insuficiencia hepatica.

Quant al tractameut amb el pa integral , dec dir que cura

el restrenyinient coin tambe el cura ('agar, o Ia cel•lulosa dels

vegetals.

Discussio: Dr. F. Gallant.

Considerant quo el restrenyinient es un simptoma i de

molt variades causes i patogenia. no es pot atribuir efecte cu-

ratiu per a totes les formes de restrenyiment mi medicament

que to ben precisades les indications.

Rectificacio: Dr. J. Figneras Parts.

El comunicant rectifica assentint amb co dit pals que ban-

intervingut en In discussio.


