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Metge - Director i Metge- Adjunt del Manicorni de Salt

Perseverant en la tasca comencada per un de nosaltres en

el Congres de Tarragona, d'aportar a aquestes reunions de blet-

ges de Llengua Catalana estudis do les caracteristiques que de-

terminats fets o problemes de la Patologia mental presenten en

la nostra terra o en sectors de la mateixa (1), teninl l'honor de

posar a la vostra consideracio aquest treball sobre la Paralisi

general a Catalunya.

Dos m6bils ens guiaven en empendre aquest treball: pri-

mer, averiguar anlb quina fregiiencia la paralisi general es cons-

tatava entre nosaltres; segos, aportar la nostra contribucio A

1'estudi i valoracio de les causes de la paralisi general, particu-

larment de les causes i factors coadjuvauts.

Conegudes son los diferencies que s'observen en la frequen-

cia de la paralisi general dins un mateix pail, segons els sexes,

les professions, els estarnents socials i segons es consideri la
poblacio dell grans centres urbans i de les denses aglomeracions
industrials o be la de les petites viles i del camp. A mes, hi ha
diversitat segons els paisst,s, les races i l'estat de civilitzaciO.
En el Regne Unit, per ex., la paralisi general es comprova mes
sovint a Anglaterra (2) que a EscOCia i a Irlanda; a Noruega la
paralisi general es, segons Vou'rs, molt rara, i a Islandia desco-

neguda; a Alger, exceptional entre els indigenes, es frequent

(1) SALVADOR VIVRS. Psicopaties i alcoholisme a lee comarques gironinea . II Con•

gres de M . de T.I. C. Tarragona, 1919.

( 2) KRAEPRLIN . Peychiatrie , Achte Auflage. II Band, Leipzig 1910. p. 475.
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entre els europeus que Ili habiten; a Constantinoble s'observa

molt mes soviet entre els grecs que entry (Al torts.

En general, pot afirmar-se quo es junta In flirmula de KItAFH^r-

EBING quo deia que In fregiiencia de In paralisi general estava

reprosentada per I'equacio: Paralisi general civilitzacio-j--sifi-

litzacio. No res ntenys, aquesta formula, coin totes los quo en

biologia i en problemes medico-socials expressen una relacio

complexa eutre factors mftltiples i lteterogenis, no deixa de te-

nir les seves exceptions. Veieu la segiient que reporta KnAEPE-

LIN (1): a la Bosnia Herzegovina, malgrat una gran difusio de la

lues, la paralisi general s'observa solatnent en la proporcio do

0'65 per 100 entre els alienats fills del pats i en la de 9 per 100

entre els estrangers; en canvi, entre els croates veins, d'identics

costums i estat do civilitzacio, la proporcio do paralitics es de

16`50 per 100.

Davant de semblants insospitades variacions en la densi-

tat dell dements paralitics, bent cregut quo seria d'interes exami-

nar com es comportava la poblaeio do la Catalunya estricta res-

pecte de la fregiii'ncia de In paralisi general i and) aquest objec-

to hem recollit i estudiat les estadistigties (leis ingressos ocorre-

guts en els manicontis catalans duraut el darrer quinqueni, o

sigui de l'any 1916 al 1920. ambdos inclusius.

Rellevats de defensar la legitimitat i la importancia de I'es-

tadistica quan els seus quadros s'estableixon a consciencia i

segons els principis d'una severa tecnica, direm nonles que

aquesta cii twin es l'unica que permet de resoldre o si mes-

no d'orientar un gran nombre de problemes de la medicina

mental i de I'assi3tencia dels alienats. Com escriu SERIEIIX (2)

«amb sols anunciar-ho. es colnpren immediatament 1'interes

que hi ha, des del doble punt de vista medic i dentografie, a

posseir rensenyaments, sing absolutament exactos i precisos, al-

menys escrupolosament recollits, sobre la fregiii'neia de les

Inalalties mentals, sobre Ilurs diverses l'orines, causes, duracio,

evolucili i proporcio de curacions, aixi coal tambe sobre l'estat

civil dels alienats, sobre Ilur raQ.a, edat, professio, situacio eeo-

nomica, morbilitat i mortalitat. A mes, els diferents modes

d'assistencia aplicats als alienats propiantent dits, curables i

incurables, als idiotes, als epileptics, als dements serails, als alie-

(1 ) KRAFI' FIAN. Ib.

(2) Dr. 1'. SERlaox. I: assistance des alidnes en France, en Allelnagne, en Italie et

en Suisse . Paris, 1903.
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nats criminals, als «nerviososa i als hevedors, i la proporcio

d'aquestes diverses categories d'alienats, son altres tantes dales

igualment interessants de coneixer d'una faiso precisa. No s'esta

autoritzat per dir que els quadros estadistics d'aquest genera

poden, malgrat l'aridesa aparent do les xifres, esser curulls de

suggestions per qui sap interpretar-los? Aquests documents pre-

senten, en efecte, abreujadament, ]a imatge de tota una societat

en reflexen el gran de civilitzacio i proporcionen per Ilur com-

paracio, sia amb estadistiques auteriors sia amb estadistiques

estrangeres, rensenyaments de la mes alta importiIncia tart per

a la patologia mental coin per a ]a ciencia social'.

Aixi ponderada la valua de I'estad]stica no per aixo hem
d'oblidar les shvies paraules de CLAUDE BERNARD quo din el se-

gii.ent, despres de dedicar manta pagina de la seva Introduccid a
l'estudi de la medicina experintental a Iiinitar el camp d'accio le-

gitim de l'estadistica: «L'estadistica pot donar solament una pro-

babilitat,jamai una certesa. Confesso quo no comprenc perque es
qualiliquen de lleis els resultats quo es treuen de 1'estadisticaa.

Les dades que serveixen de fonament a nostre treball fan

referencia, coin hem dit abans, al quinqueni 1916-1920 i com-
prenen tots els ingressos ocorreguts durant aquests anys a tots

els manicomis de Catalunya, taut privats coin publics: Casa de

Salut Nueva Belem, Institut Frenopatic i Manicomi de l'Hos-

pital do la Santa Creu, do Barcelona; Institut Pero Mata, do

Reus; Manicomi do Sant Boy do Llobregat; Manicomi de Salt i

Casa de Salut .Torre Campderab, de Lloret do Mar.

El Hombre total de malalts ingressats en aquests set establi-

ments durant 1'expressat quinqueni es de 3.720, dels quals 1.951

son homes i 1.769 son dones.

A aquestes xifres globals d'alienats correspone n 220 parali

tics generals: 197 i 23 dones.

Les proportions do casos de paralisi general son les se-

giients:
10'09 paralitics generals per 100 ingressos on els homes.

1'03 paralitiques >> les doves.

5191 paralitics respecte do la

totatitat d'alienats. Aquesta darrera proporcio es d'escassa im-

portrancia, car donada ]a gran diversitat do fregizencia de la pa-

ralisi general segons el sere ella expressa tin terme mig entre

factors molt dissemblants.

Les proporcions que el DR. RODRfGUEZ-MORINI trobava en
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els primers anys d'aquest sogle i que littm,',t'Fm-, (1) reporta coin
corresponents als manicomis espanyols, eren: de 5 a (i paralitics
generals per 100 alienats en els homes, i de 0`9 per 100 en les
doves.

Com podeu veure, les nostres proportions son forsa mes
apes: la dels homes es gairebe doble i la do les doves es pre-
senta augmentada en mes d'un torq. Tot i descomptant que avui

es diagnostica mes be la paritlisi general que 15 o 20 anys en-
darrera i, per tant, que alguns casos de par ilisi general que
abans passaven desapercebuts ara serien registrats, ens sembla
legitim d'admetre coin a resultat de les proporcions esnienta-
des, que la parillisi general s'ha fet positivantent mes frequent.

Tenint en compto que taut en els manicomis catalans pri-

vats coin en els publics ingressa un lot important do nlalalts

quo no son veins de Catalunya, els quals segons les formes men-
tals que presentessin podrien influenciar les proporcions de la
paralisi general, hem volgut desglossar-los de los xifres totals
d'ingressos.

Aixi diferenciats per rao do veinatge els alienats i els para-
litics generals ingressats durant el darrer quinqueni en els ma-
nicomis catalans, resulta el quadro segiient:

IIomes hones 't'otal

Nombre global do malalts ingressats . . . 1951 1769 3720

do malalts no veins de Catalunya. 216 131 347

Reston nlalalts veins de Catalunya . . . 1735 1638 3373

Nombre global de paralitics generals . . 197 23 220
do paral. gen. no veins de Catal. 27 1 28

Reston paralitics generals veins de Catal. 170 22 192

Proporcio de paralitics generals pel hom-
bre global d'ingressos . . . . . . . 10'09°/° 1'3° 0 .x'91°/0

Proporcio de paralitics generals pels in-

gressats veins de Catalunya. . . . . 9'79°/0 1'34°/O 5'69°1°
Com es pot veure, les proporcions de paralitics generals, ja

six que es consideri la xifra global d'ingressos, ja sia que es tin-
guin en compte solament els ingressos dels veins do Catalunya,

ofereixen una diferencia tan pot marcada que's pot considerar
practicament negligible.

(1) KRAEPEL IN• Ib.



Quart Congres de Metges delL/engua Ca/alana 589

Agrupades per anys les admissions en els nianicomis Cata-

lans, donen el segiient quadro:

Nombre global d ' in ressosg
Nombre global

de paralitics generals

11011jes Donee Total Homes Dones Total

Any 1916. . . 350 311 661 46 1 47

1916. . . 374 365 739 46 6 52

1918. . . 418 350 768 43 2 41

1919. . . 407 361 768 36 10 46

1920. . . 402 382 784 .30 4 :34

D'aquest quadro es desprt ii: primer, que hi ha un augment

lent i progressiu d'ingressos en els nianicomis Catalans durant el

quinqueni 1916-1920, puix quo aquells passed de 661 en 1916 a

784 en 1920; segon, que en aquest augment no interve la pa-

ralisi general, la qual oscil•la entre limits bastant reduits, 34 52,
registrant-se precisament la xifra Ines baixa d'ingressos per

aquesta psicopatia en I'any 1920.

Proporcio do paralitics generals segons els nninicomis.-Aqui

s'lia de for una distincio fonamontal ontre els dos sexes. Com a
tdt arreu, tambe a Cataluuya la major fregiiencia de la pariilisi

general en la doua s'observa entre els alienats de beueliceucia.

Aixi, les 23 dones paralitiques generals ingressades durant el

quinqueni, corresponen totes elles a manieomis quo assisteixen

inalalts de beneliceucia; en cauvi, tres establiments que sols te-
lien nialalts pensiouistes no registren cap ingres femeni per pa-
rhlisi general.

Les roses succeeixon d'una manera totalnient oposada quan

es tracts d'hontes. En aquests la maxima fregiieucia de la pari -
lisi general es constata precisament entre la clientela dels ina-
nicoulis do pensiouistes.

Desconiptant uu inanicomi de pensionistes que per motius

especials refusa l'ingres a la uiajoria dels paralitics generals que

el sol•liciten i quo ligura anib till xifra minima de dements pa-

ralities, is proporcio nies baixa d'admissions per paralisi general,

ens l'ofereix el Manicomi do Salt, Punic do Catalunya destinat

exclusivarnient a beneficencia.
L'escala de proporcions de paralitics generals per 100 in-

gressos homes corresponent at quinqueni 1916-1920, es per als

manicomis Catalans com segueix:

4'09 per 100 (manicomi que refusa 1'ingres a In majoria de pa-

ralitics generals).
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5'29 per 101) (11anicomi do Salt, destinat exclusivament a bene-
ficencia).

8.99 per 100 (manicomi mixt do peusionistes i beneficencia).

10`34 > , (manicomi de peusionistes, molt excentric de Bar-

celona).

11139 per 100 (manicomi mixt de pensionistes i beueficencia).

17.3 > (manicomi de pensionistes).

19`45 > > (manicomi de pensionistes).
Les dues darreres i m6s altes proportions de paralitics ge-

nerals , 17'3 per 100 i 19`15 per 100. corresponen a mauicomis

que sols tenon malalts pensionistes i quo recluten do prel'eren-

cia la soya clientela entre lit poblacio de Barcelona i la do les

ciutats industrials de la soya provincia».

Relations entre la 1paritlhsi general i l'alcolrolisnae.-Un fet

digne d'eser senyalat es la manca de paral•lelisme quo en alguns

do nostres mauicomis s'observa entre els ingressos per paralisi

general i els ingressos per alcoholisme. Ens referirom solament

als homes, que donen arreu proportions in©s uniformes.

Segons les estadistiques que horn consultat pertanyents als

manicomis do Berlin, IIaniburg, Fiona, Paris i on general a la

majoria dels asils francesos i nord americans, hom pot compro-

var que en els estahliments on hi ha molts ingressos per alcoho-

lisme hi abunden tambe els ingressos per paralisi general.

Doncs bt: en dos do uostres manicomis s'ohserva um{ palesa di-

vergencia entre aquests dos grups die psicopaties. Aixi, el Mani-

comi de Salt, quo to el 18`9:3 per 100 d'ingressos per psicopaties

alcoholiques, conipta solament el 5'86 per 100 d'ingressos per

paralisi general, i, en canvi, un altre manicomi, el que ofcreix

]a proporcio 19.45 de paralitics per 100 ingressos, Ia m6s eleva-

da entre nosaltres, registra Homes el 3`16 de psicopaties alcohu-

liques per 100 admissions.

Esmentom quo el primer manicomi recluta els seus malalts

principalment entro la gent del camp i do petites viles o ciutats

i quo el segon rep do preferencia alienats de Barcelona i de les

ciutats importants de la seva ^provincia,, la qual cosa evidencia

que a casa rostra l'alcoliolisme es m6s frequent en el camp que

a la ciutat , a diferencia del que hahitualment es comprova en

els altres paisos.

Ultra aixo, aquestes dades son tambe dignes d'esment si es

to en compte que ('alcoholisme ©s considerat per molts autors

com un factor coadjuvant do gran importancia on l'etiologia de
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la paralisi general (1). VALLON expresa d'una manera grafica

aquest criteri quan diu: -presenta totes les probabilitats d'esde-

venir paralitic general aquell individu que tenint antecedents

cerebrals contrau la sIfilis i la rega amb alcohol.

Com hem dit en comen4ar, el segos objectiu d'aquest tre-

ball era aprofitar I'examen dels antecedents personals i heredi-

taris d'un lot important de paralitics per estudiar la vitlua de

les causes de la malaltia de BAYLE.

Des de que Fournier demostra que la immensa majoria de

paralitics generals eren antics sifilitics, la qual cosa ha estat con-

firmada pels moderns metodes biologics d'investigacio de la si-

filis dels centres uerviosos, que permeten de diagnosticar-la en
la quasi totalitat de les demOncies paralitiques, el problema etio-

logic de la paralisi general gira primordialment entorn de 1'es-

tudi dels factors coadj uvants.
Se sap que d'entre la multitud de sifilitics candidats a la pa-

rillisi general sols alguns son els escollits. MVIOTT els calcula en

un 2 per 100; PiLt'z (2) examinant una estadistica de 4.134 oficials

sifilitics, troba que sols el 4,117 per 100 esdevenen paralitics. Tin-

gui's en conipte que de totes les professions la professio militar

As la quo sembla donar un contingent mes alt de paralitics ge-

nerals.

Aquest haix percentatge de sifilitics quo esdevenon parali-

tics generals obliga a admetre que si la sifilis es una causa ne-

cessaria de la paralisi general deixant a part els poquissims

casos en que no es possible de descobrir-la-no es pero una

causa suficient, i en aixo estan d'acord la gairebe totalitat de

neurolegs i psiquiatres.

liemarquem que adliue els que adineten l'existencia d'un

virus neurotrop, concedeixen importancia als factors no espe-

cifics de la paralisi general. A. MARIE i LEVADITI que sostenen

la doctrina de 1'existencia de dues races d'espiroquets, una

dermotropa i una altra neurotropa, basant-se en els caracters

biologics diferencials que hi ha entre els espiroquets aillats en

el cervell dels paralitics generals i els obtinguts dels xancres,

(1) Bull. de la Soc. Clin. de Med. Mentale. Desembre, 1917.

( 2) Bull. de la Soc. Clin . de Med . Mentale. Desembre, 1917.
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creuen tambe en la necessitat de factors secundaris que deter-
minin el neurotropisnle. Diu A. MARIE (1): «I be,.
el neurotropisnle que sensibilitza 1 encefal i Ia medulla a I'es-
piroquet (que tal vegada tambe sensibilitza
aquest darrer) es indispensable perque la sifilis esdevingui el
que es qualificava de parasffilis, quan no es creia en la presencia
real de 1'espiroquet en el cervell. Aquesta sensibilitzacio central
que enderroca les barrere^ defensives, pot esser un vori exogen,
l'alcohol, el plom, per ex., o he pot esser un veri endogen,
infeccio aguda o cronica, auto-intoxications, fatigues, surnmena-
ges persistents que obion a d'un traumatisme lent (en
oposicio al traumatisme localitzat que sembla actuar do focus
de fixacio, impedint 1'espiroquetosi difusa)v.

D'altra part, MAR('IIAND, Metge-en-Cap de la Casa National
de Charentan el manicomi on IBA)m.. all lava bentost fara un
segle, en 1823, la paralisi general-on un Ireball molt docu-
mentat i en extrem personal presentat fa poe a la Societat
Medico-Psicolugica do Paris amb el titol altainent suggestiu
-Es el treponeula pallid l'agent causal de la paralisi general?b (2):
planteja d'una manera nova les relations entre la sifilis i la pa-
ralisi general. MAItCILAND admet malgrat tot, pet-6, la illiport-'Iilcia
do ]a sifilis , quan formula la seva hipotesi ardida sobre l'etiolo-
gia de la paralisi general en els segii.ents termes: i... sembla
ben clar que aquesta afeccio (la paralisi general) es presents
principalnlent oil els sifilitics, empro apar que ella es deguda a
un agent infeccios distint del treponema. El nou agent, proba-
blement un virus invisible o filtrant, es flxaria secundariament,.
urerces a un terreny especial preparat per uua infeccio anterior

- el mes fregiientlnent per una infeccio sifilitica-en el cortex
cerebral, la pia-mater i adlluc on les altres parts del neuroaxe,

car les lesions nervioses en la paralisi general poden extendre's

a tot l'axe cerebro-espinale.
Aixi, tenim, dones, que sia el quo's vulga el punt de mira,

l'etiologia do in dementia paralftica pot graficament expressar-

se corn din Dul>xi (3) per 1'equaci6: paralisi general- -sifilis-j-
alguna toss.

Aquest ualguna cosa), aquest quid ignotuin que es precis do
saber admetre en I'etiologia do la paralisi general, sembla estar

( 1) Bul. de la Soc. Clin. de Med. Mentale . Deeembre 1917.

(2 ) Ann. Med : Peychologiques . Marc, 1921.

( 3) Bull. Soc. Clin. de Med. Mentale . Deeembre, 1921.
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representat per l'herencia psicopatica, neuropatica i congestiva,
les fatigues, les emotions, el surmenage intellectual, les iufec-
cions, les intoxications i els traumatisines craneals, per be que els
psiquiatres discrepen moltissim en la valua concedida a cadas-
cun d'aquests factors. (1)-Aquesta discrepancia en els criteris
etiologies do la paralisi general lia donat Moe a nombroses
discussions en els palssos bel•ligerants sobre la indemnitat a
concedir als soldats que esdevingueren paralitics.

Mentre uns autors com JOFFROY i ROGUES DE FUnzAC i entre
nosaltres CONILL MATAI() (2) creuen que la paralisi general to
nombroses relations etiologiques arnb les vesanies, altres entre
els quals hom pot citar MAGNAN, SERIEUX i REGIS, consideren
que no es una nialaltia de la familia cerebral. I una disparitat
semblant do criteris podria constatar-se respecte de la impor-
tancia i de la fregii.encia atribuides als altres factors.

Es compren perfectament el partit que hauria estat possible
de treure per esclarir aquests extrelns, do l'examen individual
d'un lot tan important de paralitics coin el nostre, puix que
atesa la eircumstancia d'esser reclutats en les conditions mss
diverses d'ambient, de professio, do situacio economica i demos
ens era permes d'augurar que en molts casos trobariem els
multiples factors ocasionals de la paralisi general actuant ailla-
dament o pot menys.

Hem estat decebuts en els nostres proposits i en les nostres
esperances. Dissortadament, corn quo un gran Hombre de para-
litics generals el mateix que la immensa majoria d'alienats in-
gresses en nostres manicomis amb una anarnnesi gairebe rudi-
mentaria o nul-1a, ha estat inutil d'exa.minar l'expedient de
cadascun cercant antecedents familiars i personals.

No disposant en cada cas de l'historial hereditari directe i
collateral i ignorant les caracteristiques psicolOgiques de Fin-
dividu en giiestio abans d'esdevenir paralitic general, aixi coin
tambe el sen curriculum vitae o carnet medical on constin les
malalties organiques, infections, intoxications, fatigues i trau-
mas d'ordre fisic i moral que liagi sofert, ens hem do limitar a
registrar les dades banals obtingudes del que'n podriem dir la
cedula del malalt, i que es refereixen solament a veinatge, pro-
cedencia, edat, professio, estat, sexe i epoca d'ingres en el
manicomi.

(1) Sneezy. La paralysis generale et la guerre. Tesi doctoral. Paris.

( 2) Anala de Medicina . 1908, p. 185.
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No insistirent sobre el sexe perque ja hem vist en la prime-

ra part d'aquesta comunicacio el nombre i proporciti de parali-

tics generals que cada sexe donava. Respecte do I estat, la ma-

joria do nostres paralitics generals son casats, exactament 128:

117 pontes i I1 doves.
Quart a I'iepoca d'ingres on el manicomi, els paralitics es

comporten com els altres alienats: els ingresses sun mes nom-

brosos durant el segon i tercer trintestre do I'any que no durant

el quart i el primer.
Pel que toca a I'edat en qua's presenta flies sovint la para-

lisi general, la nostra estadistica coincideix amb el que ha sigut

observat ja. El major nombre de nostres paralitics ingresses

en el manicomi entre els 35 i els 40 anys. Esmentem: dos casos

do paralisi general juvenil entre els 15 i els 20 anys i 13 casos

de parillisi general preco^,, entre ols 20 i els 30 anys.
Barcelona es la ciutat el veinatge de la qual es mes fre-

quentntent constatat: 120 paralitics generals procedeixen de la
mateixa.

Respecte a les professions, gairebe totes paguen tribut a

la paralisi general en nostra estadistica, arlhuc els pagesos que

hi figurer en sombre do G. La quo Bona Ines contingent es la

prolessio heteroclita dita <<del oomersn que figura amb 27

paralitics. Quant a les professions prbpiament intellectuals,

remarquem: 1 tnetge, l notari, 1 advocat, 1 mostre i 1 periodista.

Esmentem, lisalment, que la sililis es registrada en 85 para-

litics generals i I'herencia psicopittica en 31. Eseassa es la signi-

ficacio que pot douar-se a aquestes xifres si es to en compte

que per les raons que hem lit la no constatacio d'un antecedent

en l'expedient de nostres paralitics no pressuposa de cap Inane-

ra la soya no existencia.
Do la nostra cornunicacio es desprr^n d'una manera bon

palesa-ultra les conclusions que on el descabdollanient do Is

mateixa hem anat f'ormulant-la necessitat indeclinable que el

psiquiatra trobi ties enlla del clos del manicomi, (,it les families,

en les administrations publiques i en els companys no alienis-

tes, aquelles col•lahoracions eficients que li perlnetin d'establir,

el mateix que en ntedicina general, els antecedents dels malalts

a ell confiats. (1)

(I Regraciem coralment als inetges dels manicomis catalans i especialmert a liars

Directors per les facilitats de tote ordres Bite ens Lan sigut concedides per a recollir les

lades de nostra estadistica.


