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FRENASTI:NI('S 0 ANORMALS
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Existint certa confusio en la terminologia que s'aplica als

ueus defcients en els diversos paisos i volent expressar-nos

amb la major claretat, creiem util iudicar primerament les de-

nominacions generiques mes usades. La paraula defrcients i, les

mes cientifiques, trenccstenics i oligotrenics sou termes compren-

sius atnb que es designee tots els que presenten insuficiencia

mental congenita o deguda a processor adquirits durant els

primers temps de la vida pre i posuatal. Arreu solen distingir

els trenastenics greus dels lleugers anomenant els primers idio-

tes i imbecils i els segons anormals, debils, retardcats.

Quant so refereix a la frenastenia, a la seva naturalesa,

causes, tractament i profllaxi entra de pie dies el camp de la

Medicina, millor, de la Psiquiatria; no considerar-ho aixi ens

sembla tan absurd coin ho seria inlaginar se estranyes a la Psi-

quiatria les dolencies mentals do I'home adult. Tal volta ningd

no discuteixi que I'estudi de les frenastonies greus o Ileus sigui

un argument medic, Pero si bastants dubten que ho sigui llur

correccio o tractament.

Els infants delicients son sempre malalts, son subjectes als

quals els factors biologics, per un o altre motiu, actuant d'una

manera patologica han produit uea pertorbacio permanent de

les funcions psi:quiques durant el periode delicat do la fornla-

cio. La terapeutica de les pertorbacions susdites pressuposa evi-

dentment la coneixenca mes perfecta possible de Ilurs simpto-

mes, de Ilur etiologia i de Ilur patogonesi, esta condicionada per
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aquesta coneixell(a, si es vol for obra cieutfflca, co es, amb pro-

babilitats d'exit. L'ideal kraepelini"t aqui, com en general en la

Psiquiatria, se va realitrant hint cool se progressa en el camp

de les psicosis; per KRAEPELIN el H de la ciencia frenopatica

consisteix en referir els trastorns psiquics a determinats tras-

torns organics i, vice-versa, saber quips desordres psiquics

s'han de prosertar com consegiiencia d'un dany cerebral definit

(Psychicitr•ie. 1, 9); augmenten de cada dia les frenasti^uies i les

altres malalties nuentals, que no son ja un conjunt de simpto-

mes mes o menys arbitrari siuo una entitat estructurada snub

caractoristiques fisio i anotomopatologiques conegudes; el tons

medic, psiquiiitric de les frenastenies s'accentua senrpre snub

pies fermesa, mes rudament; qui no YOU, doncs. quan irrational

seria desarticular-ne of tractament?

Sols els ignorants imaginer que la co ilpetencia iuedica se

limita als recursos curatius d'ordre farmacologic, cone !a quina

o la morfina, o be els d'ordre fisic, coin l'electricitat, i no altres,

els de naturalesa espiritual corn els pedagogics; pcl qui pensa

nu xic, al contrari, tots ho s611, car tots s'han d'aplicar a malalts

en la forma i nuanera que Ilur dolencia, sosposades i investiga-

des les seves coudicions, delnana. El psiquiatra 11a do saber quip

partit pot treure de la Pedagogia, quip maravellos instrument

de curs es, i el inestre lha do convertir-se en un fidel executor

do les prescriptions mediques; tal corn el massatgista obra diri-

git pal metge aixi tambe on Psiquiatria infantil hall d'actuar el

metge com director i el mestre coin executor. Per al tractament

dels deficients In Pedagogia s'ha d'unir, s'lia do subordinar a la

Psiquiatria, puix als metodes pedagogics s'ha do denianar on

gran part el secret d'aquest tractament; per aixo aquest tracta-

ment eonve anomenar-lo medico-pedag(')gic. Subruissio do la Pe-

dagogia no vol dir, per consegilont, oblit o despreci de sus

procediments, sing rues tost una coneixenga previa do 1'indivi-

du, una adegiiacio del procedinuent pedagi gic al subjecte, vol

dir donar a la Pedagogia dels anormals el contiugut quo just

pot dollar la ciencia que els estudia. Signiflcatiu es que la pri-

mera tenuptativa seriosa d'educacio d'un idiota se degui a un met-

ge de I'epoca do la Itevolucio francesa, I'rmm: ITAND fou el fun-

dador del metode per a deficients; son Ilibre sobre el salvatge

do l'Aveyron, not idiota trobat pals boscos al qual ell recolli i

educa, coustitueix per a qualsevol esperit selecte font de goig i

d'ensenyances i per at mestre i metge de deficients una norma.
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Certs esperits tnireu l'edueacio dels frenastenics un luxe,

una gizestio que no s'lia d'empendre si no s'ha resolta l'edueacio

del not normal. Error profuud, car de la manera que la malaltia

dona molta Hum per a la coneixenca de la sanitat, tambe I'estu-

di de les frenastenies i I'eusenyament dels anorntals resol tarts

de punts desconeguts o equivocats de la Pedagogia. Els tuior-

tnals, per causa do les seves tares, necessiten procedimeuts de-

puradissims, capacos de suplir eI natural instint de perfeccio

que els manta en major o menor grau. Recordi's que In nteto-

dologia de mes trascendencia educativa dels temps moderns, la

metodologia montessuriama ha uascut a l'escola d'auormals.

D'altra banda, les despeses sostingudes per a couvertir un

pes mort, una citrrega social en un esser util o no del tot iuntil

son despeses laudables perque sempre representen nn estalvi

futur. Espanta calcular el que costa a la societat tants d'auor-

ntals que arrosseguen la misera vida per presons o asils i que

educats convenientntent haurien viscut tal volta per si sols

sense cap auxili, ordinariament, amb 1'ajuda do certa proteccio.

I els tors sensibles hau do pensar que aquests gastos son en

favor do desgraciats que cap culpa personal no tenon de Ilur

desgracia; els corn rectes, els esperits als quals Ia moral darwi-

niana causa horror, pepsin cote pepsin sobre la Iluita per a la

vida, tnai consideraran perdut I'esfor4 ecou6mic destinat it mi-

tigar les tares de Hens ntarcats amb l'estigma fattest de la deh-

ciencia psiquica.

El tractameut dels frenastenics exigeix tota classe de recur-

sos d'ordre fisic, d'ordre fartnacologic, d'ordre pedagogic espe-

ciahnent, tots, tees on quina forma s'han d'aplicar? on s'han

d'aplicar? quan s'han d'aplicar? No cabria en els limits estrets

d'una comunieacio ni rosumir tan sols c.o escrit sobre tals pro-

blemes tant shalt discutit i es discuteixen. Holt se discuteix,

per exentple, si la terapeutica dell deficieuts s'ha de for a inter-

nats o semi-internats, si s'ha do for a instituts autononts o be a

les matoixes escoles ordinaries, on classes especials. No creiem

que aquest punt ni els altres tampoc se puguin resoldre d'una

manera global, la mateixa per a tots, at reves, per a resoldre'ls

s'lia de partir del principi do la diversitat de notes orgauiques i

psiquiques que presentee els oligofrenics i que a tal diversitat

correspon racionahnent una diversitat amb el un tode do cura.

El principi susdit se va infiltrant entre els especialistes i aixi se

difon la creencia que als frenastenics grous els conve un inter-
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nat, sobre tot, quau teneu tares morals o organiques. Als menys

Brous els conve un semi internat i quo als uus i als altres se'ls

ha do separar en absolut de les escoles per anormals. Con) se

pot aconsellar ei n)ateix regim per at deficient iutel'iectual bon-

dad6s, creient i per a I'auurnial disco) de tendencies criminals,

per a I'idiota i per at deficient Ileuger, pel qui pateix do paralisi

o pel qui sofreix accessos epileptiformes?

Per a adequar el regini medico pedagogic al non, so Vita

d'anaiitzar en son conjuut i no limitar-se a 1'aspecte partial do

la seva insuficiencia mental; s'ha do deteruiiear la forma do fre-

uastenia, la forma psiquiatrica, la malaltia per a precisar be el

concepte; s'han de determiuar, a Hies, les caracteristiques psico-

logiques de l'individu, a116 quo DE SANCTIS ell din el tipus men-

tal .' s'ha de determinar el gran d'insuficiencia mental.

Al parlar d'iusuficiencia mental, molts s inragineu infantil-

ment una exactitud igual a la n)ediei6 de I'estatura. Desgracia-

dament, s'esta molt )luny, ntassa Iluny d'aquesta exactitud a

pesar dell nombrosos tests nrentals i de Ilurs nombroses com-

binacions; Si aixi no fos, psicolegs i psiquiatres no haurien ob-

tingut una diversitat tan gran de resultats, diversitat que sovint

irnpossihilita tota comparaci6. El problema inclou una comple-

xitat enorme; en Antropologia es pot coneixer amb seguretat

qualsevol valor normal del cos hunra midant acuradament un

Hombre suflcient d'individus ho.nogenis; aixi hall procedit

QtTETELET a Relgica i VIOLA a Italia en els temps moderns i AL-

BERTI en el Renaixemeut, arribant a resultats quo l'experiencia

demostra certs. En Psicologia, en canvi, no hi ha manora do

resoldre la incognita do la intel•iig aicia sense saber abans 1'am-

bient on s1ha niogut, In instrueci6 rebuda, en una paraula. Con-

siderar hornogeni material hura on ban actuat factors educa-

tius diversos i this contraposats, seria el mateix que considerar

homogenia una sccrie do valors representant 1'estatura, entre ols

quals hi hagues ragaitics. DE SANCTls ha imaginat uns roactius

per a determinar el gran d'insuficiencia mental; nosaltres els

aplicirveni temps enrera a alguns deficients indubtables obser-

vats Ilarg temps que havien rebuda educaci6 sensorial i a nois

norinals verges do tota educaci6 sensorial, molts dels segons no

els superaven i tots els primers si; una prova practica tan facil

Phan realitzada investigadors variats. Ara per ara, qui no es

vulgui euganyar a si mateix, s'ha de contentar amb un judici

aproxinratiu do les conditions intellectuals del subjecte i ha



Quart Congres de Metges de LIengua Catatana 411

d'estar preparat sew pro per adherir so a les rectifications possi-
bles. Malalts estudiats mesos i mesos, rester de vegades un enig-
rna per a I'alieuista ; aco no ho han d'oblidar mai els que creuen
arribar alguns tests a coneixer amb precisio el grau d'in-

suficiencia mental.
Els anormals do major interE^s social, son ols Ileugers, no ja

perque els greus no sien sovint educables, sing perque els pri-

mers son d'educacio mes facil i d'aprofitament social mes segur.

Per a aquests, el regiin d'internat no sembla necessari ni con-

venient, al contrari, els estimuls do la vida familiar els poden

esser i els son molt beneficiosos; cols en un cas

se'ls ha d 'allunyar de la familia, quan ('ambient familiar es de-

leteri. Als frenastesics Ileugers, 1'escola ordinaria no els baste;

llur estat els domaua certs remeis d'ordro variat, un regim me-

dico-pedagogic, que sols trobaran en un Institut especial, en un

semi -internat semblant al que ha comencat a funcionar a Vila-

Joana per obra del Municipi de Barcelona. El sisterna de les

classes auxiliars agregades a les escoles per a normals, com se

segueix a Mannheim, per obra del Dr. SICKINGER, i altres ciutats

alemanyes, belgues, suisses, franceses, ete., sombla insuficient,

segons el parer do nombroses autoritats, 1,EGIS LEY. SCIIUYTVN,

TREVES, DEMOOR i molts mes. Les classes auxiliars son sec-

cions de l'escola ordinirria, sense I'autonomia i l'organitzacio in-

dispensables; rosultaran utils per als anormals pedagogics o

fats anormals, es a dir, per als nens que presenten insuficiencia

mental transitoria deguda a l'accio de causes passatgeres, into-

xicacions o infections, per exempla, per als que no tenen una

permanent de les seves condicious psiquiques, car,

els frenastesics o anormals reals, educats o no, conserven sem-

pre Ilur tara.

Al semi internat hi ha de trobar el nen les cures dieti'ti-
ques, fisiques, farmacologiques i pedagogiques, el regim com-
plete que Ii cal. I el semi-iuternat, corn qualsevol institucit, per
a frenastenics, s'ha do proposar immediatament una finalitat
professional, conseguir quo el not aprengui un ofici i es basti a
si mateix en els limits del possible, ja que, segons co abans in-
dicat, quasi sempre el deficient necessitara durant la vida una
tutela que, coin es natural, han d'exercir patronats postescolars
lligats mes o menys arnb I'escola i quo constitueixin son com-
plement.


