
ALGUNES OBJECCIONS A LA TEORIA
DE KRETSCHMER

per

E. MIRA

Es ben coneguda la teoria tiptologica de Kretschmer:
a una forma somatica correspon una psicologia i, com
es natural, correspon tambe una patologia mental. Les
mateixes influencies onto i cenogenetiques que han em-
motllat els organs actuen damunt les activitats psiquiques
en les seves mes diverses manifestacions.

Aquesta correlacio pot acceptar-se corn a norma
general, pero no es fatal, no es una regla matematica.
Depenen de tal nombre de factors les caracteristiques
mentals, que aquella correspondencia sols pot acceptar-se
amb el valor d'unes mitges estadistiques. Per aixo, les
excepcions poden esser moltes i cal evitar les generalitza-
cions excessives i prematures.

Entre les influencies que es donen en el curs de la
vida, i que son de mes gran eficacia, cal comptar
les de 1'ambient psfquic. Aixf, per exemple, es pro-
dueixen les reaccions que en els individus masculins de
tipus leptosomic determina la consideracio de la propia
debilitat fisica, i el relatiu menyspreu que per ella sent
la societat. Es compren, per aixo, que aquests indivi-
dus se sentin inclinats a l'autisme i a isolar-se del mon.
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Viceversa, pel sol fet de presentar-se un tipus picnic,

cal suposar que l'existencia ha estat favorable a 1'indi-

vidu, i es natural que aquest es manifesti extravertit i

presenti mes aviat les caracteristiques ciclotimiques.

En canvi, si ens fixern en el sexe femeni, dins del

qual, per motius estetics, es lloat el tipus leptosomic

i deprimit el picnic, veurern que es mes frequent trobar

caracters esquizoides entre les uaristocratiquese grasses i

caracters cicloides entre les flaques, les quals, per la

seva agilitat, poden seguir facilment la vida de societat,

on son ben considerades.

Aquesta inversio dels efectes, segons les conditions

socials del dos sexes, prova com pesen mes en la presen-

tacio de les caracteristiques psiquiques les influencies

morals que les causes fisico-somatiques.

Per altra part, en els nostres reclutes normals, segons

les estadfstiques facilitades per la Comissio Mixta de

Reclutament, gracies a l'interes d'un dels seus metges,

el doctor Carpintero, el tant per cent de picnics i lepto-

somics correspon aproximadament a l'assenyalat per Kret-

schmer en les seves investigacions entre els dements pre-

cocos (6, 8 i 81, respectivament). Pel calcul de proba-

bilitats havfem d'esperar que, essent la dementia precoc

observada preferentment en subjectes joves, es trobes

la correlacio somato-psiquica assenyalada per Kretschmer.

En efecte, es aixi : s'observa el predomini manifest del

tipus leptosomic i, en relacio amb aixo, no deixa d'esser

curios que Landouzy i Kretschmer, independentment

Fun de 1'altre, hagin descrit el mateix tipus morfologic

com caracteristic de dues malalties tan diferents com la tu-

berculosi pulmonar i l'esquizofrenia. I es que una i altra

malaltia es presenten de preferencia en un mateix periode

de la vida i en el qual predomina el tipus leptosomic.
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Finalment, i fundant-nos en observacions realitzades
aprofitant material de l'Institut d'Orientaci6 Professio-
nal, hem de dir, d'acord amb les conclusions de Nacca-
ratti, que sembla existir una correlaci6 positiva entre la
intel•ligencia general i la microesplacnia. Ara be, el
tipus microesplacnic es confon amb el leptos6mic i el
macro amb el pinic. Aixi s'explica la major capacitat
dels leptosomics per l'abstracci6 i la introversi6 i, conse-
guentment, la major facilitat de simbolitzaci6.

Veiem, doncs, que hi ha amb tota evidencia relacions
entre les caracteristiques fisiques i les psiquiques, per6 no
podem acceptar, sense mes ni mes, esquemes massa rigids
i tat volta prematurs. Partint de la idea de Kretschmer,
conve estudiar la gdesti6 i tenir en compte, en aquest
estudi, no sols la constituci6 congenita, sin6 les influen-
cies de tota mena, pero sobretot psiquiques - intel-
lectuals i morals - que hagin actuat damunt del subjecte
at llarg de la seva vida.
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