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DADES PER A L'ESTUDT DE LA MENARQUIA
A CATALUNYA

pel

Dr. Mari i Guinart

Per a 1'estudi de la menarquia a Catalunya hem examinat, ultra
1'estadistica particular, la de les dones catalanes ingressades a la
Casa de Maternitat de Barcelona des de I'any 1923 fins 1'abril de
1'any actual. Eli conjunt, hem trobat 2067 casos, dels quals corres-
ponen 1133 a Barcelona circumscripcio, 296 a Tarragona, 368 a
Lle'da 1 225 a Girona ; a mes 39 casos de Mallorca i 6 d'Andorra,
que hem separat per a creure'ls insuficients per a sentar cap con-
clusio, quedant, per tant, 2022 casos que corresponen a Catalunya i
que tenim distribuits per ]a ficticia divisio portada fins ara per Fes-
tat espanyol, en la forma segi ent :

Edats 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Totals

Barcelona 9 44 113 i61 284 227 150 69 45 2C 6 3 2 1133
Tarragona 2 11 27 39 70 54 42 25 22 3 0 0 1 296
Lleida 1 15 28 40 72 81 48 31 22 9 2 0 19 368
Girona 0 1 27 26 40 46 38 19 17 9 1 1 0 225

Catalunya 12 71 195 266 466 408 278 144 106 41 9 4. 22 2022

No hem trobat cap cas en que la menarquia hagi estat abans
dels nou anys, ni tanlpoc cap despres dels 22, tal corn citen algunes
estadistiques.
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Resulta, doncs, que per Catalunya hi ha la maxima proporcio

de casos entre els 13 i 14 anys, pero cada una de les divisions no

correspon exactament de ]a mateixa forma, sino que es entre els

13 i 14 anys a les "provincias" de Barcelona i Tarragona i entre

els 14 i 15 a les de Girona i Lleida.

Si reduim cada una de les dades . fem un percentatge per a

acostar-nos fins a 1'exactitud matematica, trobem les segiients :

Edats 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Barcelona 0.80 3 n8 9 97 14 21 25 . 06 20 . 03 13 . 24 6.10 3 . 97 1.76 0 . 53 0.26 0 17

Tarragona 0.67 3.71 9 12 13.17 23 . 64 18 , 54 14 . 11. 8.44 7 . 43 1.01 0 0 0.33

Lleida 0 . 27 4 07 7 . 61 10 . 87 19 56 22.01 13.04 8 42 5.98 2 . 44 0.54 0 5.16

Girona 0 0 44 12 .- 11.55 17.78 20 . 44 16 , 89 8.41 7 55 4. - 0.44 0.44 0

Catalunva 0.55 3 . 51 9.64 13 15 1 3,04 20 17 13 . 74 7.12 5 24 2.02 0.44 0.20 1.09

Cosa one dona com a resultat que una proporcio di/4 a 1/5

tenen la menarquia a 1'edat citada que per tot Catalunya prop d'un

80% la tenen entre les edats de 12 a 16 anys, podent considerar

que tota menarquia abans d'aquestes edats es precoc i despres es re-

tardada. Si estudiem el cas en cada divisio, ens trobarem amb ca-

racteristiques especials , sobretot per a Girona,' grafics nums. 3, 4,

5 , 6, i' 7 .

Si volem seguir el Dr. Haro Garcia per a arribar a una dac'a

matematica per a saber exactament I'edat, mes i dia de la menar-

quia a Catalunya , ens trobem que, segons la formula donada per

ell, correspon la Mitjana Arimetica Ponderada a 13 anys , 8 mesos

i 16 dies per a Lleida , a 14 anys i mes i 21 dia per a les de Tar-

ragona , a 14 anys 5 mesos i 27 dies per a Girona i, finalment, per

a Catalunya a 14 anys , 2 mesos i 3 dies.

De tots els resultats abans citats i dels altres que tenim davant,
pero que no podem esmentar per limitacio d'espai, es pot arribar
a les seguents conclusions:

L'edat de la menarquia a Catalunya, segons les dales dell 2022
casos estudiats, es de 13 i 16 anys, donant la Mitjana Aritmetica
Ponderada la de i4 anvs , 2 mesos i 3 (lies.

-Per ics "provincias" de Barcelona , Tarragona i Lleida pot
considerar - se la menarquia precoc abans dels 12 anvs i per a Gi-
rona abans dels 13 i retardada despres dels 16 anys per tot Ca-
talunya.

-Existeix una forta diferenc 'a en l'aparicio de la primera
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menstruacio entre cada una de les ex-provincias que pot molt be

atribuir-se a caracteristiques climatologiques, examinant les dades

de la temperature mitjana anyal.

-No pot assegurar-se d'una manera certa que les condicions

de vida, alimentacio , higiene, etc., tinguin en la menarquia de

cada "provincia", un cert paral.lelisme.
-Fora interessant que aquests estudis es multipliquessin per a

tenir dades de totes les terres de parla catalana i arribar a poder-
les estudiar per contrades i segons distribucio geografica.


