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Investigant habitualment el reflex 6ciilo- cardiac en

tots els subjectes que examinem, bons i malalts, i havent

seguit tal consuctud en estudiar neurologicament l'any igi g

els nens de 1'Escola Montessori, pertanyent a la Mancomu-

nitat catalana, ens sembla interessant exposar-ne els re-

sultats.

En aquesta Escola s'hi volguc empendre un estudi

acurat del nen ncrmal, seguint les idees de l'escola antro-

pologica italiana personificada en De Giovanni i Viola,

1'aplicacio de les quals a la Pedagogia constitucix una de

les aspiracions do la doctora Montessori. No era questio

de vigilar 1cs possibles malaltics dels infants que fre-

giientaven l'Lscola: era questio de comprovar corn es

comportava la normalitat anatomica i fisiologica concreta

en els nois quo es troben en el periods escolar; era questio

d'analitzar les variacions d'aquesta normalitat a les dis-

tintes edats; era questio quo especialistes practics en

Antropologia, en el reconeixement fisic i fisiologic dels

diversos aparells organics els fessin amb certa periodicitat,
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sense oblidar cap detail, sense oblidar tampoc l'anamnesi
rues detallada.

La normalitat es la perfeccio , i, corn tota perfeccio, un

ideal al qual l'home s'acosta mcs o menys sense arribar-hi

mai. Aqui , corn en tot, no in regna 1 ' arbitrarietat, sing

la norma , la llei; en efecte, si horn examina molts individus,

horn troba que cada un presenta un cert nombre de ca-

racters o particularitats perfectes , normals , i altres pels

duals s'aparta de la normalitat . Molts, tractant-se de

persones canes , reuncixen el cumul de caracteristiques

normals quc estan ben a prop del tipus ideal. Alguns

se 'n allunven extraordinariamcnt ; peso, si es serien els

individus segons el major o menor nombre de notes nor-

mals quo posseeixen, es troba que es disposen d'una

mancra simetrica a 1'entorn d ' un punt central quo on

reuncix un nombre important . 1)es d'aquest punt, per

exces o per defccte, van disminuint les xifres amb regu-

laritat. Es d'una natural complicacio , encara que ben fac-

tible, la conrprovacio d'aquest fet , si s'opera amb diversos

caritcters conjuntament ; operant amb un sol caracter,

amb 1'estatura o qualsevol altre , la comprovacic resulta

facil. Llavors es vcu quo la xifra d'cstatura que reuncix
mes subjectes concorda amb la mitjana general dels estu-

diats i amb la corba binomial.

La normalitat , pcr tant, es una tendencia envers la
gnal es dirigeix l ' liome . Les aberracions de la normalitat,

llunv encara dcl camp do la Patologia , constitueixen ver-
daderes predisposicions moi hoses, corn han dcmostrat amb
absoluta evidencia els professors Dc Giovanni i Viola i
Ilnrs deixebles . Sobre les predisposicions , saben els metges
quc s ' hi pot influir amb exit , especialment durant el periode
de la creixenca : vet aqui el secret de l'interes altissim

(Fun estudi acabat del nen normal , del sacs mitid (tal es el
nom quo se li lra (I'aplicar) on les edats de la seva evoluciO.



.08 l'ublicacions de l'I^tstitut de Cicncics

Buscarem el reflex oculo-cardiac (perdoni el lector la
tligressio) en 82 infants, co es, en 44 Hens i 38 nerves, totti
bons, compresos entrc els 3 anys i els > o anys. I;It les
taules seguents consten els resultats:
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7?n resum: dels 44 Hens, 4o presenten cl fenomen

normal, 2 exagerat, t about i r invertit; i, de les 38 nerves,

en 36 es comprova 1'existencia normal del fenomen, en

z 1'exageracio i en i 1'abolicio. Els resultats difereixen,

per taut, en gran manera dels del doctor Genoese, de la
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Clinica lledica de Roma (i), que troba el reflex oculo-
cardiac exagerat c n. tots els nens examinats, sans i atacats
de malalties diferents. I hem d'advertir que en tots els
infants examinats per nosaltres el reflex fou buscat, en
les millors condicions, dues o tres vegades en la mateixa
sessio, i en alguns en dues sessions celebrades en dies
diferents.

Els 3 nois que tenien exaltacio del reflex eren nois
nerviosos, emotius; r nen, no nena, havia patit de pavor
nocturnus .Malgrat aixo , cap estava subjecte a una malaltia
determinada mes o menys vaga o definida.

ObscrvArem arritmia respiratoria en i not que tenia el
reflex exaltat, i en 2 nois i 4 noies que el tenien normal,

Volem afcgir que aquests resultats coincideixen, en
tot el que hem vist en els nois sans que hem pogut ana-
litzar: en la immensa majoria el reflex es normal.

Escola Montessori de la Mancomunitat de Catalunya.
Barcelona.

( 1) Gazz,,tta internazi.nsule di Medicina, N.° 14, A. 1918.
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