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PER UN PARAFRENIC (1)

Pels Drs. OSCAR TORRAS i RAMON SARRO

En la literattira psiquiatrica, observacions com la que mo-

tiva aquesta comunicacio semblcn stunament rares. L'extraor-

dinaria penuria bibli,ngrafica en ni terics de psiquiatria de que

patim a Barcelona esplica que dels treballs existents nomes en

tenim tin coneixement indirecte..AixI del cas citat per Dclacroix

(Fun dement paranoide estudiat per .I7acder q`ue viu en un man

dclirant del qual es ell l'heroi i crea uii llenguatge personal sen-

sc pieocupar-se de propagar-lo : Die Excellenzspreche, o tamhe

Salisjeur. :Aquest lleliguatge semhla tenir tin caracter forta-

nicnt autista.

Lila altra ol;servacio citada per Stor(h, Schneider, Stockert,

etc., e la de "1'uckzek que analitza tin ilenguatge d'una catato-

nici. A calla nova par.tila corresponia un concepte constant. Ella

mateixa donava la traduccio que d'altra manera hauria estat im-

possible esbrinar. Tot i mantenint sintaxi alemanva feia gran

us dell sells deficients coneixements de frances. A voltes els

ncologismes procedicti d'alucinacions aeustiques, essent el ma-

lalt incapa4 de donar-ne ]a significacio. Deia le lied en hoc

(1'()c(,11, It, heiss (calor en alenianv) en hoc d'estiu, le tanz en hoc

de met-c, bassant-se en que els metges de sala giraven (herum-

tanzen) al voltant del professor durant la visita.

l:xisteisen tambe observacions de llengtiatge inventats, en la

literature: sabre espiritisme.A Flournoy es dell I'interessant ob-
it) de 1\llle. Smith, persona instruida i intelligent, espi-

ritista convencuda i medium d'anomenada en les societats es-
piritistes de Ginebra; per justificar els sews viatges interplane-
taris i les seves reencarnacions, (l'obra de Flournoy porta el

(1) Treball de I'Institut Mental de la Santa Creu.
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titol significatiu Des Indes a ]a planete Mars) cs ven en la ne-

cessitat de parlar sanscrit i "marciano", pero tant till com ]'al-

tre son tuna deformacio de la llengua materna barrejada la

primera amh cents matisos d'accentuacl,) (lei sanscrit. Semhla

que la medium quail trohava que la parattla tenia un caracter

exotic, es a din, no frances, ja (iuedava satisfeta.

Molt proxims a aquest tipus de llenguatge de la Srta. Smith

son ens dels glosolalics que cn tiny mena d'estat extatic profe-

ttzant, fabricant-se sevint llengttatges inintetligihles a tots i fins

a ells matcixos. SOn IIen,uatges que serveixen per relacionar-

se 111111) "1'Esprit".

F,ls noes llenguatges d'airres malalts v. g. paralitics no ens

interessen en aquest floc.

EI nostra ccs, interessant sofa diversos punts de vista clinics

i que dehem classificar coin a parafrenic per ]a conscrvac16 de la

personalitat, encara que per molts altres aspectes fact pensar en

una esquizofrenia paranoids, es sohretnt cligne d'esser presentat

per comentar i analitzar el sell intent do reforma de llenguatge

no redt1 t a 1'adopcio d'tms gttants neolu;t;istiles, sing consistent

en ttna c'unpleta renovaci6 (lei diceionari, guiat pen sell sistenia

delirant.

Rafael S. S. es fill de pares normals, pero compta en ens

setts antecedents familiars de franca materna amh diferents

cases de perturbaci6 mental : el sell avi m,-:tern more alienat ;

una germana del mateix sofri igualment trastorns psigttics gretis,

i una altra germana va suicidar-se en plenes febres ti f6diques.

Nasque el nostre malalt estant la seva mare en infecci6 estrep-

toc6cica de forma erispclatosa. Als 0 o 7 anvs comenca els

primers estudis a 1'escola, sense dificultat en l'educacib. Cursa la

carrera d'ach•ncat. Foil soldat de quota, i en aquella epoca entry de

redactor a "La Lucha", den Marcellf Domingo. Estant una vega-

cla de gnardia en cl quartel d':Atarasanes dispara el fusell perdue

no el relletaven : Farrestaren per haver-11 trohat proclamcs rev:(lll-

cionaries, peril estigue pees (lies a] calahoe peque es coniarova la

see°a : normalitat. Malgrat tot, posteriorment acaha la carrera i

fins i tot es presenta a oposieions per notaries per dues vega-

des, retirant-se sempre quan ja estava davant del Tribunal i

sense contestar ale olntament res, cony. una manifest,-,66 1116s de

]a seva extravagancia (negativisme'). Es co?Ioca despres en una

Secreturia ('tuia societat obrera, pero cal,-u6 acomiadar-lo per irre-

nularitats en el sell conies. Des de ]lavors. cada dia roes retret, per))

,encara foil detingut per segon cop, a casa seva, per haver en-
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viat tin document a Madrid, insultant el cap del Govern, llavors

el General Primo de Rivera, amenagant-lo amb un desastre se-
gons sembla , aquest document d'una extensio quilometrica era
molt incomprensible. Li donaren la llibertat per haver comprovat
altre cop l 'origen del fet en la seva perturbacio mental ja evident.

E1 marq de 1930 ingressa el pacient a l'Institut Mental. Vareni

establir coneixenga amb tin home de 33 anus, vestit cnrrectament,

dke tracte tortes, am]) unes grans melenes i barbes negres, de

faccions harmoniques de tipus corporal amb afinats leptosomA-

tiques ; robust. Malalt orientat en 1'espai i en el temps d'un llen-

guatge normal que cridava l'atencio pel seu acurament i pre-

cisio. Sense neologismes. El pacient fou fotografiat encara que

a disgust seu , per esser tin dia de significacio per ell. El disgus-

ta de menjar , pero davant de la nostra insistencia va resignant-

se a fer-ho, no tardant en adaptar.-,se a la vida de 1'establiment

despres d' tin brew periode de descontent. Durant els pri-

mers (lies se'l trobava dret, imiuobil al mig de la sala, en

actitud meditativa i amb un llibre a les mans . A voltes estava

a les fosques, pero ens manifestava que estava acostumat a llegir

en aquelles condicions. Resultava impossible fer-se carrec de

si 1'esperit el malalt estava o no en activitat les llargues hores

durant les quals es mantenia dret com una estatua. El pacient

ens iuanifesta que no experimentava ^,ensacio de cansanc , "que

era coin si fos tin altre el que estigucs dret". Creia que podria

caminar 4 dies sense interrupcio i que no coneixeria la fatiga.

Algunes voltes, pero, havia tingut edemes maleolars. Explica

que a casa seva treballava quasi sempre dret per virtut de les

seves idees sobre una vida eeonomica i tambe perque " els jut-

ges haurien de dictar les sentencies drets per donar la impres-

sio de "rectitut". Realment a la seva cambia hi havia passat un

any reclos i sembla que en la disposicio dels mobles i en molts

altres aspectes havia imposat a totes les coses un "ordre nou".
Alli havia estat tin any treball, nt en Ia "reforma del Dicciona-
ri", en la reforma de la constitucio i de codis i altres questions
seinhlants.

Durant l'epoca d'isolament en la seva cambra, havia sofert
manifestacions psicosensorials bastant intenses. A voltes una pe-
tita vibracio "localitzada i indistinta" que a la llarga resultava
"extemporanea i penosa". Altres visions de viatges per paisos
deseoneguts o be visions "deshonestes", asqueroses contra re-
ligih que li ban estat inspirades pels seus enemies.

Tambe hi havien alucinacions acustiques• Les paraules no-
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ves que mes endavant descriurem, eren a voltes obtingudes per

aquest mitja, pero no sempre eren utilitzables ; eren "heretgies

cientifiglies". En una altra conversacio el pacient d^ina molt

poca iinporta,ncia al factor alucinatori en la genesi dels neo-

logismes. El pacient tambe sostenia "dialegs per intuicio, sense

presencia". Mentre que en general ddna de bon grat ressenya-

ments sobre les seves creacions lingiiistiques, en canvi parla

amb evident disgust del seu mon deli.rant. Tocant tin terra re-

latiu a alguna de les seves idees delirants capitals, s'exalta in-

tensament. Son aquestes totes elles de terra megalomanic i d'ansies

de reforma. El malalt, que indubtablement to tin concepte exage-

rat de la seva personalitat i sobretot de les seves dots psiquiques,

es creu en condicions i en la necessitat de proN4ocar una completa

reforma social que ja inicia en forma activa en el primer periode

de la seva psicosi, com ja hem esmentat. En parlar de Factual rei

d'Espanya al qual to un odi reconcentrat i del qual no vol ni es-

mentar el nom substituint-lo per una perifrasi en sentit ridicu--

litzant es posa furios. Empra tin to de persona indignada i agra-

viada en els seus sentiments mes intims. El pacient havia passat

molts esdeveniments a la vida. "Tots cis mews coneixements pri-

vats han estat coses publiques". Des de que fa uns anys que va

tenir una accio judicial amb 1'Audiencia de Barcelona, es va

convener de la insuficiencia del llenguatge. Sobretot Ii repug-

naven certes ambigiiitats. Cada vegada mes va anant-se donant

compte del desequilibri entre la idea nova i la paraula vella.

Davant de certes paraules sentia coin una "exigencia externa

de modificar-les", sense inclinacio personal, sense amor propi

ni egoisme buscava la forma mes intensiva, mes carregada de

significacio. Aixi comenca ]a idea i d'alli passa a 1'execuci6 del

seu projecte de reforma del llenguatge.

Citem a continuacio al-_uns dels neologismes creats pel ma-

lalt, senvalant alguns dell membres intermediaris que relliguen

la paraula tradicional amb la nova.

Occano Indic - Ocetlan ; per supressio de ono i concentracio

de dos paraules.
Ocea Atlantic - Ocestremlan ; perque va d'extrem a extrem

i de dalt a baix.
Barcelona - Diu el pacient que deu canviar-se perque lliga

massa amb Britania, es dir, el pais nefast per excellencia, segons

ell. No Bona el nom definitiu.

Butlleti - Ofblat; de blat (fella) en alemany i of; angles.
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Cadira - 'Sllv-; abreviatura de flit.
Asia - Urios : perque lliga amb Europa pels Urals ; modi-

ficada la tcrniini.cio antb "rios" pcrgtte per alli passen grans rius.
Alumiiii - Stincntinio. Segons el pacient, deuen suprimir-

se els comengaments amb A pcrgtte aixi comenca Alfons; now

oodiat per ell. Cutinio gue talla: utilitzat a la cuina.

\Iediterrani - Ritilmer.
Matematica - Eprikrait ; de pri, idea de p,rincipi ; kra idea

de fi (crac) krait, terminacio germanica corrent.

Ajuntament - [yo'iiende; per relacio amb els antics "con-

sejos".

lTcdi" - Midi; per apartar el record de Sant Medi martir-

America -- Merica; per supressio de la A, pel motiu ja

apuntat.

Liliptit - Lileccin; per suprimir ]a terminacio que s'assem-
hla massa a puta.

Erillantes - Lumnitbru; de bru idea de negre; de fosque-
dat: relacionat amb carbo (el brillant es un carbonat). Ademes,
bru esta prop de brut: aixi la paraula uncix els dos extrems.

Professor - Profesder. ja que der es mes universal ; ]liga
mes der que or.

No seguim donant exemples per no allargar massa aquesta
comunicacio.

El llenguatge del malalt esta caracteritzat per la creacio de
paratiles que suhstitucixen les del llenguatgc corrent i que pos-
sceixen uim significacio constant excepte alguns petits lapsus
provocats per una fallida comprcnsihle de ]a memoria . Els mo-
tins en els quals s ' inspira aquesta transforntacio son entre altres

cls segiients : Primer, tin factor afectiu subjectiu: Aquelles pa-
rattles , sillahes o Metres que presenten algttna similitud amb al-
tres complexes delirants deuen esser suprimides . Aixi, Merica
en lloc de Anicrica ; Ocetlan en hoc de Ocea Indic per supres-
sio de ano . Lileccin en floc de Liliput, per la semblanga termi-
nal amb puta• Els complexes d'accio dinfimica mes intensa sem-
l ieu esser el de Alfonso X III el de 1'homosexualitat anal : el de
politica, etc. N o cal dir el lligats que estan tots entre ells. Se-
"on. tin altre principi gue el pacient infringeix sovint , es certa
tendencia economica ; es dir; escurgar les paraules . Tercer, de-
sig de crear un idionia universal , el qual es la principal causa de
la harreja d'idiomes , aixi ofblat en Hoc de butfleti , de blat, fulla
en alemanv , 1 of angles . A voltes el malalt feia algun error
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perque els yetis coneixements linguistics eren molt interiors a les

seves neccssitats. Quartzi, tendencia a aconseguir una major ade-

quacio entrc la paraula i el concepte corresponent. _Aixi, Oces-

tremlan, en lloc d'Ocea :Atlantic, perque es un ( )cca clue va d'ex-

trem a extrem, com quc d'altra banda nil llenguatge ononiatopeic i

concentrista" (Storch) Cs impassible excepte cu algtules parab-

les, i no cal dir pel que respecta a la sera correspondcncia visual,

el malalt anava iinicamcnt a parar a altres paraulcs que li sembla-

ven Ines carregades de significacio. :Aixi. Lunmithru, en lloc de

hrillantesa, no es vets, perque ha d'expressar miller In idea de lv i-

iinntesa que la paraula corrent i usual. Ouint, un impuls refor-

mador i negativista (Inc porta el pacient a canviar les paraules

unicament per reformar, aquesta tendencia, esta, naturalment,

encoherta. Sise, una voltmtat cl'extravagancia (Itie potser ho es

solament de novet,t. Septim, una finalitat estc!ica, doncs les pa-

raulcs son en general agradables de q.o i purificades de Iota gro-

]lcria, ultra les seves arrels en I' "esfera" (Schilder), en la

conscicilcia marginal rica d'associacio afectiva en la qual ra--

diquen les arrels de la paesia. Vuite, tendencia (a voltes inde-

sitjada) a donar moltes accepcions a ]es paraulcs `de vcgades

niassa girosdeia el mateix malalt.

La motivr.cio psicologica del lien uatge del malalt, es com

es vets, multiple, i Cu tot, no creiem haver-la exhaurida. Esta,

doncs, "plurideterm:nat", i la nostra missio cs ara destacar els

determinants csencials reduint-los, Si es possible, a tin sol tras-

torn basic Com quc la invencio (lei llenguatge no es mes clue

tin producte consequent de Factivitat lratologica del pacient, des-

cohr r ies forces gtie mouen aquestes, es a un temps descobrir

Ics que han generat el llcngtiatge. Crciem que la millor mantra

d'interpretar el nostrc cas es considerar-lo coin 1'evulucio d'una

personalitat anormal, es (1ir, sota 1'aspecte de paranoia (en l'ac-

cepcio Kretschmeriana), doncs debetn tenir en compte la conser-

vacio de ]a personalitat (de lire passionels de C]ercnil ault). El_ que

el caracteritza principalment es 1'esperit d'opusicio i de iluita con-

tra el Bret i la constitucio politica i la representacio maxima de

1'Estat a Espanva, i per ultim contra el llenguatge, es dir, con-

tra les principals manifestations cxpontanies de la vida i de

1'activitat collectiva, arrelades en la tradicio. (Per (juina causa la

religio i la villa familiar, de constitucici monog;amica, no 11 sear

Men necessitadcs de refornaa, Testa tin prehlcnia.) El malalt

se'ns prescnta des do la joventut en pugna amh la societat ; d'un

costat ell volguent canviar el curs de la historia de l'alt.a in
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vida collectiva que ^ egtteix indiferent el sett ritme segons les se-

ves ileis propies. El pacient va aixi perdent progressivament el

contacte mob la vida de la seva epoca, on radica Terror del pa-

cient en 1'epoca en que encara podria considerar-se'l com un

home antb una concepcio del mon distinta dels demes ; essent

encara discutilAe si es tractava ja dun malalt? No es dificil dir-

ho. En no saber vetire o no saber sentir cl caracter obligatori i co-

crcitiu do In vida social que s'imposa a 1'individu sense el seu

previ can entiment i que la voluntat individual es d'una impoten-

cia absoluta per modificar. Esser send a la vida formidable de

l' "hone" ("Mann") de ITeidegg'er, clue sols pot canviar-se se-

guint i adaptant-se al sett ritme propi. Nomes el geni pot posar-

se en aparent oposicio amb ]a societat accelerant el proces dia-

lectic de In sera evtlucio. El cami del nostre pacient sembla cer-

tanient el del Beni, encara qut en ]a seva empresa lit tin Beni hau-

ria reeizit. En tot cas, el desti del nostre malalt confirma les

analogies entre la dinamica afectiva del genii del psicopata. tal

com ha estat senvalat recentment per Kretschiner.

Aqucsta falta de "sinton:a" entre la societat i el picient
r'ols aparentment to arrels intellectuals : darrera d'aquestes

It] han els factors afectius decisius. En el nostre cas devia exis-
tir una hipt'rri'soudii ia. afectiva autof'.siquica que dete^rntinava

una paracalificacio del valor de la personalitat propia, que li im-

pedeix de veure que una tal reforma corn la del llenguatge deu
esser fruit d'un "contracte social". Certament, el malalt es

afectuos en el tracte i el sett interes constant es la vida politica

en Iltir mes alta significacio, pet-6 aixo no deu enganvar-nos sobre
]'egocentricitat de la seva concepcio de la societat. D'altra banda
com ha (lit Spranger d'una mantra massa dogmatica, el politic ve
gniat per damunt de tot per la set de gloria i el be de la societat es
per ell tin mitja per tal fi. Naturalment que existeixen tipus di-
versos que no cal confondre ; el nostre patient, Cs evidentment
del grup del: idealistes, pet-6 li manca tin minimum d'oportu-
nisrne i de sentit practic per pactar amb la societat. Es tin hell
exemple del geometrisme o nutcilectualisine morbit que ha des-
crit Minkn,wski i qual definicio podria esser la d'una intelligencia
que no to en compte la vida de la societat.

El llenguatge creat pei nostre pacient deu, doncs, esser con-
siderat corn tin producte de la seva vida delirant autistica. La
diferencia especifica entre el llenguatge del nostre malalt i el
normal podem formular-la basant-'nos amb Schilder que diu :
"La base del concepte no sols esta constituida per tin fragment
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del anon real, sing que amalgamat amb aquest, conte fragments

del preterit individual i de l'actitud instintiva". Acfuesta base

individual afectiva es la que predomina en les creacions ]in-

giiistiques dels nostre malalt.
La personalitat del nostre malalt pot esser compresa

d'aquesta manera com una lluita mig heriica, mig ridicula en-

tre la societat i l'individu. _A partir d'un moment que la historia

clinica no permet de filar exactament, la personalitat del pa-

cient entra en la psicosi organica. En floc de l'cvolucii d'iuia 1cr-

sonalitat anormal ens trobem davant d'un hroces que no trenca

la dinamica evolutiva de la vida del pacient, peru fa que es con-

tinui a un altre nivell. (want a filar les diferencies entre la simp-

tomatologia "procesual" i ]a que deriva de la personalitat prepsi-

cotica, es tin dels problemes mes dificils de la psigitiatria que

ultrapassa l'objecte d'aquesta connuticacio.


