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La fotografla que acompanya aquestes rattles, pertany a un

neu acabat de neixer i que va viure poques bores, tenint l'his-

torial segiient:
I's el quart fill d'un matrinloni sense que els tres germans

anteriors tinguesin anomalia de cap mena, essent tots ben con-
formats i fruint de bona saint. L'embarits de la mare d'aquesta

criatura, tiugue contratemps do cap classe, aixi

com tampoc el part, fins tal punt que fou una veritable i des-

agradosa sorpresa I'aparicio d'aquesta criatura, quo de primer

entuvi va semblar a tots els assistents al un monstro

extran y.

Te de. particular, com se von de seguida, aquesta criatura, la

multiplicilat de puix totes quatre extremitats pre-

senten la mateixa mans i pens son a116 quo s'anoniena

bot-varits, afeccio no del tot exceptional quau es contrau a una

extremitat; altra particularitat presentava tambe el nen i era

una grandiiria del cap que regular i desproporcionada al

reste del cos; me feu I'efecte una vertadera bidrocefalia.

Com es sabut hi ha ^1ifereuts teories que pretenen explicar

el porque d'aquestes deformitats, que en el fons no son mee

quo maueres de la rostra ignorancia sobre el Eons

de la giiestio, en alguns casos, mes o menys, a

l'observacio del cas, pero en altres, no satisfan pas del tot. Una

do les tals, es el suposar d'origen nervios la patogenia d'aquests

trastorns, i a fe que el cas present, sense voler dir en absolut
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que ho sigui, ho sembla tart per ]a multiplicitat de lesions,
com per l ' apariencia d'alguna anormalitat cerebral , donada la
conformacio del cap de que abans lie fet mencio. Altra dada
d'importancia que to I'histOria d'aquest cas i que me faltava so-
nyalar, es la segilent.

El pare do la criatura estava tuberculus pulmonar i de for-
ma relativament rapida, quau va engendrar - la, taut que va mo-
rir cinc o sis dies despres d'haver nascut aquella. Donat que els
fills anteriors havien sigut perfectainent normals i coincidint
aquest ultim amb l'estat profundament malalt del seu pare, cap
preguntar si pot establir - se slguna relacio entre ambdos fets:
per la ineva part, confesso no tine prou elements per a una con-
testa forma, i aixo seria lo que desitjaria que pogues aclarir-se
pels companys que us haveu dignat escoltar-nie.


