
EL RITME RESPIRATORI EN LA LECTURA

MENTAL DELS SORDS-MUTS
nr

J. Al. BELLIDO

Conegudissima de molt temps es la influencia clue so-

bre del ritine respiratori to la lectura mental, es a dir,

la lectura sense pronunciacio de les paraules llegides,

adhuc esforcant-se el subjecte a eliminar en la mida del

possible to: moviment fonatori perceptibl,_;: 1'escola psi-

cologica parisenca d'en Binet, i tambe alguns autors

russos han estudiat profundament aquest punt, com

tambe mcs en general la influencia en el dit ritme del

treball mental. Pero com fa notar Lehmann cal no con-

fondre l'et?ment puramen.t emocional, mes actin sobre

les funcions organiques, i menys especific, del treball in-

tel-lectual, fent aquest autor retret a Binet i Courtier

d'haver oblidat de pen.dre precaucions per evitar aquesta

causa d'erlades. Nosaltres per eliminar possibles confu-

sions en acuest punt, i aclarir notables diferencies entre

les reaccions clue es presenten en els subjectes normals

quart els donen a llegir peces en viers, ritmades, (possible

emocio poetics), o els fan resoldre problernes o assaben-

tar-se de fragments mancats de tot ritme (prosa cienti-

fica, per exemple), hem repetit aquestes experiencies
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p1 enent corn a subjecte un individu sord-mut, J. L., do

regular cultura, escultor, molt aficicnat a la lectura, i

forca ben educat en la lectura labial; pronunciant molt

be el castellA, i llegint amb igual facilitat textes cata-

lans i castellans. lnterrogat dcspres de cada lectura so-

bre la significacio do les estrofes llegides, o invitat a

reproduir les operacions aritmetiques per escrit, s'ha

mostrat a 1'alcada d'un individu normal do cultura mcs

quo mitjana.

Presentant-se el dit subjccte al nostre Laboratori

acompanyat del seu antic professor Sr. Pastor, i despres

d'haver vist realitzar les cxperiencies on un altre sub-

jecte a fi do familiaritzar-lo amb les manipulacions i eli-

minar 1'efecte ernocional que mantes vegades exerceix

s(bre els sotmesos a experiments dhuc banals la vista

do la instrumentacio d'un laboratori, li hem posat el

pneumograf, i Ii hem fet Ilegir fragments de poesies do

Ruben Dario (corn Estival, do ritme trencat) i fragments

del Canigo do Verdaguer, on alexandrins, eride casil•labs

i versos curts. Maldament llegis tan depressa corn un

sr.bjecte normal, i invitat per nosaltres que assenyales

amb una lleugera inclinacio de cap el comenc do cada

vers, mai el seu ritme respiratori no s'altera, essent ab-

sclutament el mateix quo quan se li donaren a llcgir

fragments en prosa. Despr("s l'hem invitat a llegir frag-

ments d'obretes de vulgaritzaeio cientffica, durant les

quals a voltes hem fet sobtadament fosca la cambra, o

Ii hem fet resoldre mentalment problemes aritmetics re-

lativament dificultosos, i constantment les scves reac-

ci:)ns ran estat iguals a les dels subjectes normals.

D'aquestes experiencics sembla poder-se deduir que

segurament les reaccions respiratories durant el treball

mental i la lectura mental son de dos ordres: unes, les

mCs ritmades, reproduccio dels moviments respiratoris
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que acompanyen la lectura en veu alta, sobretot dels

fragments de poesia, o que l'individu concix acompa-

nyats de musica, i altres mes senzilles, principalment

en cl sentit d'inhibidores do l'amplitud i retardadores
del ritme dels moviments, que acompanyen els estats

emocionals lleugers i tot esforc d'atencib. Els sords-

muts, adhr.c els mes ben educats en el metodc oral, es-

tarien mancats de les primeres mentre tindrien les segc.-

nes absolutament com els altres subjectes.

Laborat9ris de l'Escola de Sords-Muts de Barcelona, i
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