
9. El, SEGLE XX. DE LA IL LUSIO A L'ESPERAN4'A

PASSANT PEI. NO-RES

ORIOL CASASSAs

(Barcelona)

A) 1903-1939

1. Visit general del periode: 1'aparicio i el desenvolupament de la

consciiencia de catalanitat i la plenitud del sentiment reivindicatiu

de les classes obreres

1?s hen sabot que totes Ies classiticacions historiques son arbitriuries;

molt poques vegades, o potser cap, on dia determinat d'un any determinat

s'ha produ'it en la historia de la humanitat el fet exceptional que capgira

Its formes de vida. Tots els fets, adhuc els mes concrets, tenen llur ges-

tacio, Itur expandiment, l'esclat o cis esclats i el periode d'influcncics o de

consegiiencies.

Els anys que ara anem a comentar, si be seguint la regla general no

tenon un inici precis, si que tenen una caracteristica que els distingeix

dcls precedents. Tot, durant 11t- transcurs, sera inspirat per uns vivissims

sentiments inedits, si mcs no en llur intensitat. D'una banda el sentiment

de catalanitat i d'una altra, el sentiment reivindicatiu de les classes obreres.

Hem pies I'any 1903 corn a data inicial del pcriode; cs l'any del Primer

Congres Universitari Catala, on esdeveniment que -coin tots- cs conse-

giicncia de molts d'altres. En cl terreny literari, per exemple, Os admcs

unanimcment el 1833, amb la publicacio de l'Oda a la Patria de l'Aribau,

corn a comen4ament de la Renaixenca Catalana. En el terreny politic i en

cl social els antecedents son nmiultiples; una seleccio d'aquests es relacio-

nada en In Taula Cronolouica segiient.

TAL'I.A CRONOLOGICA

Nacional Social

1870 Almirall Iunda "La Jove I Congres obrer espa-
Catalunva». nvol, a Barcelona.

Aparicio de «La Campa-
na do Gracia».

Medico
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1872

1878

1879 Aparicio del «Diari Cata-
1a», primer en catala.

1880 I Congres Catalanista.
1881 Aparicio del diari «La

Renaixensa».

1882 Almirall funda clCen-
tre Catala».

1883 II Congres Catalanista.

1885 Presentacio a Altons XII

del Memorial de Greu-
ges.

1886 <<Lo Catalanisme», de V.
Almirall.

1887 Constitucio del Centre

Escolar Catalanista.
1888

1889

1890

1891 Creacio de la Unio Cata-

Ianista.

1892 Bases de Manresa per a

la Constitucio Regional

Catalana.
«La tradicio catalana»,

de Torras i Bases.
1893

1896

1898

Aparicio del setmanari
,,La Tramontana», «pc-

riodic vermell. Salut pu-
blica. Interessos popu-
lars».

Es fundat a Barcelona
el setmanari « El Pro-
ductor».

Congres de treballadors

a Barcelona, amb la
creacio de la UGT.
Exposicio Universal a
Barcelona.
Congres anarquista at
Palau de Belles Arts de
Barcelona.
Primera commemoracio
del Primer de Maig a
Barcelona.

Atemptat anarquista a
Martinez Campos.
La bomba del Liceu.
Atemptat al carrer dels
Canvis Nous.

Fundacic< de «EI Labu-

ra torio».
Fusin do <( El Laborato-
rio» i la "Academia de
Ciencias Mcdicas».

A Nova Betlem, Primer
C e r t a m e n Frenopatico
Espanol.

Creacio del Laboratori
Municipal de Barcelona.

Fundacio do I'Acadcmia
d'lliciene de Catalunva.

Congres de Cicncies Me-
diques de Barcelona.

Creacio de l'Institut Mu-
nicipal d'Higiene de Bar-

celona.

La Gynecologia Catala-
na», primera revista mc-

dica en catala.
Creacio dels Col•legis
Oticials de Metges.

94



1899 Aparicio de ,La Veu de
Catalunya,,, convertit en
diari.
Fundacio del Centre Na-
cional Catala.

1901 Ct cacio de la Lliga Re-
g.ionalista.
Prinieres cleccions gene-
rals amb candidature ca-
talanista, Ia dcls Quatre
Presidents.

1902

El tancamcnt de caixes.
Primer Congres de Coo-
peratives de Catalunya i
Balears, al Palau de Be-
lles Arts.
Conllictes )aborals a les

conques del Ter i del

Freser.

FUndacio per Ferrer i
Guardia del periodic Ili-
bertari «La Huelga Ge-
neral)).
Vaga general per soli- «Per I'Escola Biologica
daritat amb la dels me- Catalana», de D. Marti i
tal.lurgics. Julia.

Tots aquests antecedents contribueixen en alguna mesura en el procds

lurmador de la mentalitat del nostre poble i , en alguna mesura , a un mateix

temps en son consegi.iencia. Gradualment, com tots els fenomens biologics;

caminant d ' una vaga nebulosa cap a formes mds concretes i mcs explicites.

Aixi, en el camp social per exemple, en el proces d'aparicio entre les

masses de treballadors industrials de la consciencia de Ilur situacio i de

la necessitat d'organitzar-se per tal de defensar Ilurs interessos i Ilurs

drets, tot i que -com hem dit- 1 'any 88 era celebrat el Congres que con-

duiria a la creacio de la Unio General de Trehalladors , fins al Congres

dc l'any 1918 -el XIVe. de la UGT- no foren adoptades resolucions orien-

tadores de la classe obrera sobre els grans problemes de caracter nacional

i sindical . Tots cis Congressos anteriors « s'havien limitat a modificar esta-

tuts, a consignar les arbitrarietats del poder public i a reclamar dell go-

verns millores en la legislacio social )) ( Garcia Nieto , J. N.: (,Introduccion

at movimiento obrero >>, peg. 25).

I aixi , en el camp de la consciencia de catalanitat , I'any 1882 el Centre

Catala convoca « els catalans de totes les idees religioses o anomenades

politiques , formant -se de tots cis que s ' interessin per la regeneracio del

nostre caracter i la millora de la nostra terra ; reunint, en una paraula,

totes les forces vivcs dc Catalunya, i sense cap dependencia ni influencia

de Madrid '>. D'una convocatoria tan generica com aquesta , horn passa

-nomes amb deu anys- a la proclamacio a Manresa 1'any 1892 dunes

Bases per a la Constitucio Regional Catalana aque practicament era tin

esbos per articular la Regio « unica sobirana de son govern interior)) (base

7a.) amb I'Estat o «poder central en una organitzacio federal de tipus

monarquic )) ( Ainaud , J. M. i Jardi , E.: (Prat de la Riba , home de govern

peg. 22). Ha madurat tant la consciencia de ]a nostra entitat col•lectiva

que ]a Base 6a. no pot estar - se de constatar l'artificiositat provincial: <'La

divisio territorial sobre la que es desenrotlla ]a gradacio jerarquica del

poder govcrnatiu, administratiu i judicial , tindra per fonarnent la comarca

natural i cl municipi.,,
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Tot i agucsla crcixent i accClerada niacluiacio dons Sentiments, cn-

cara al cornsn4arnent del segic es possible de scntir vcus coin la d'Alcxan-

dre Planellas en Cl seu « Estudio higicnico de la fecundidad v prolificidad.

Discurso leido en la Real Academia de Medicina V Cirugfa dc Barcelona.

Barcelona, 1904» i la de Joan Viure i Carreras en <(El problcma de natalidad.

Discurso lefdo en la Academia y Laboratorio de Ciencias Medicas de Cata-

luna. Barcelona, 1901>> (citats per Jordi Nadal i Oiler en el proleg dc <<Po-

blaciu i societal a ]'area catalana>> de Joaquim Maluquer i Sostres), quc

prescnlen cls problemes i proposes les solutions a nivell espanyol. Molt

aviat, un cop cclebrat el Primer Congres Universitari Catals, lcs veus clue

parlin aquest llenguatge seran excepcionals, no tindran cap for4a o no tin-

dran auditori. Pere Nubiola, Puig i Sais i d'altres faran el mateix toc

d'atencio pero referit ja a la nacio catalana i amb solutions autoctones.

Per tot aixo la nostra fita inicial es cl 1903, ]'any del Congres Univer-

sitari Catala.

1.1. Pinytrtz CONcins U'vlvrRSITARI C.vi i 1

La convocatoria del Congres acabava amb les paraulcs del bisbe

Torras i Bares < El dia que in Universitat sia de debo catalana, comen4ara

la Rcnaixcn(a de Catalunya».

D'aqucsta rcunio, fruit d'un sa inconformisme amb I'arcaica, anquilo-

sada i retorica Universitat oficial, els metres no en foren absents. El presi-

dent dc ]a Comissio Organitzadora fou Hcrmenegild Puig i Sais i coin a

delegats d'entitats adhcrides hi havia Marti i Julia (Academia i Laboratori),

Narcfs Foster i Domingo (Foment Regional), Manuel Segala i Estalella

(Amigos dc ]a lnstruccion), Jaums Peyri (Institut Medico-farmaceutic), Agus-

ti Bassols i Prim (Sants Cosine i Damia), Joan Puig i Sureda (Atencu d'alum-

ncs interns de ]'Hospital de la Santa Creu), Frederic Vinyas i Cusi (Cos

medic municipal) i Eduard Xalabarder (Academia d'Higienc de Catalunva).

D'aqucsts representants, Joan Puig i Sureda exposa cl terra <Scrvci

militar dcls estudiants»; Manuel Segala i Estalella parla de la <<Necessitat

de dividir i especialitzar les carreres evitant les ensenvances enciclopedi-

ques»; Narcis Fuster i Domingo considers la ,Conveniencia o inconvenicn-

cia d'abolir cls doctorats» i Domencc Marti i Julia, quc ja a « Per 1'Escola

Biologica Catalana» (1902) havia dit: <<Els fonaments de l'Escola Biologica

Catalana quc jo proposo son: qualitat purament cientffica de la funcio

clinica; individualitzacio del cas clinic, i no malaltics; consciencia de la

valor transitoria de la hipotesi actual; concedir tanta importancia a I'estudi

del subjects corn al dels agents morbigens; sfntesi psicoorganica; pertor-

bacions psicoalcctives en totes les malalties; projecte curatiu i no indica-

tions tcrapeutiques; higiene; accio social de la Medicina», amplia amb una

sistematica absolutament vigent avui aquests punts de vista i redacts la

ponencia « Organitzacio de la Universitat catalana>>.
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Del Pruner Con^Lres L'nivcrsitari CZ It ala resultaren CIS Estudis Lni-

vcrsitaris Catalans, veritable Luivcrsitat catalana Iliurc. El Congres fou

una de les hrimeres activitats encaminades a comcn4ar a endcgar les

questions collectives, i els homes de la medicina ho entengueren ben be aixf.

El moviment politico-cultural que havia d'inspirar tot el periods que

contemplem estava decididament en mama: 1'anv 1906, Eugeni d'Ors inicia

la puhlicacio del Glossari, Prat de la Riba publica La Nacionalitat Cata-

Iana i to Iloc el moviment de la « Soliclaritat Catalana» . Tambe aquest

any 1906 fou celebrat el Primer Congres Internacional de la Llengua Cata-

lana; Iota la tasca que calia fcr requeria una llengua normalitzada.

1.2. Ptzutr rt Cyyul Is INirR N ACIOSJr nw t.^ Li .r yet :v CvIA LANA

La presencia en el Congres de I'Institut Medico-farmaccutic, l'Aca-

dcntia d'Hiuicne de Catalunva, l'Acadcmia i Laboratori, els met-,es Faust]

Barbera, de Valencia, Antoni Bartumcus, Claud] Bassols, Miquel A. Far,-,as,

Francesc Fabregas, Jesus Maria Bellido, Blanch i Benct, Bonaventura Clo-

tet, Joan Frcixas, Francesc Gallart, Marti i Julia, Nubiola, Pair i Sureda,

Puig i Sais, Baltasar Pijoan, August Pi i Sunvcr, Pla i Armemgol, Jaunie

Ouerallo, Roca i Heras, Jacint Reventos, Roig i Raventos, G. Ribas i Ribas,

Salvat i Espasa i Eduard Xalabarder confirma que els metges s'havien

adherit de plc a les manifestacions collectives de catalanitat d'aquells temps.

Antoni Bartumcus, en representacfo de I'Academia i Laboratori de

Cicncies Mcdiques, presenta el treball KNecessitat de reconstituir el llen-

Cuahcc mcdicli-bioloaich catala».

D'aquest Congres resultaren la decisio i I'empenta necessaries per a

-anib Pompeu Fabra corn a instrument- conduir el catala a la categoria

de Ilengua cotta i apta per a qualsevol manifestacio, litcraria o cientitica.

Dcspres, durant el periode, Catalunva disposara per dues vegades -la

Mancomunitat (1914-1924) i la Gcncralitat (1931-1939)- d'organismes pro-

pis, d'institucions propies i impulsara, des dels sous governs autonoms,

sohretot els afers culturals. Potser per no haver sabut fondre en una ma-

teixa Cosa cl clesvetllament nacional catala i cl desvetllament obrer, ]cs

Wows situacions tingueren poca consistcncia.

L'anv 1911 un Congres celebrat a Barcelona conduguc a ]a creacio de

Ia Conlederacio Nacional del Treball. Aqucsta organitzacio sindical, d'ins-

piracio anarquista, comptava I'anv 1919 amb gaircbe mig milio d'afiliats

a Catalunva.

Molt poca gent va vcure la qi estio amb la claredat que I'hauricn hagut

de veure. Els homes de govern, allunvats de les masses, pensaven massa

soviet en Iuncio i en benefici de ]a classe burgesa, nomes. Les paraules

del socialista de cor net Rafael Campalans l'anv 1923, cren una excepcio;

deia: «Pcr nosaltres, son les nacions com a forces espirituals les que edifi-

quen Ies races, i no les races -simples cristallitzacions anatomiques- les
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Clue cunstl_ecixen ICs nacions (...). Pcr nusaltres, cis lura'l^•i (JUL' Vciicn a

Catalunya -que sempre acollim amb els bravos oberts- i pateixen amb

cls nostres dots i gaudeixen amb les nostres alegrics, i ens doncn fills,

que Ies nostres dones no en pareixen prow, son tan catalans, en la nostra

intcrpretacio feturista de la nacid, corn nosaltres mateixos. No tern abso-

lutament cap diferencia.» (Citat per Jordi Nadal at prolcg do ,Pol)laci6 i

societal a I'area catalana», de Joaquim Maluquer i Sostres, pag. 32.)

2. Manifestacions collectives del caracter social de la medicina

L'cxistcncia dun cert grau de convenciment del caracter social de la

medicina pot esser evidenciada de dues maneres: una, la participacio dels

metges en manifestacions collectives, i l'altra, la preocupacio d'alguns met-

ges per questions collectives.

Anem a let- referencia a alguns cxemples d'aquesta evidenciacio.

2.1. Et. PRIMER CoycRIs n'Hrcn :xt: DE CA TALI NY.v

Aquest Congres, inaugural a Barcelona cl 27 de junv de 1906, va csser

convocat i organitzat per 1'Academia d'Higiene de Cataltmva, que havia

donat ja multiples mostres de preocupacio social, do Ies quals la mss

sobresortint era la constitucio del Patronat de Catalunya per a la Iluita

contra ]a tubcrculosi.

Fou president del Congres, Fclip Proubasta, i de la Comissio execu-

tiva, August Pi i Sunver.

Durant I'acte inaugural, Manuel Mel- i GUell, secretari general, diguc:

«... hem procurat, en escollir els tomes que han d'esser objects principal

de nostres c]ebats, que responguessin a les apremiants neccssitats de Ca-

talunva». I «d'acord amb nostres principis d'autonomia en sanitat local,

comarcal i regional, ens here preocupat en 1'estudi de l'estat sanitari de la

nostra regio». Es evident un cert sentit social i de catalanitat en aquestes

parautes.

Els trey temes del Con gres Toren «Estudi sanitari de Ies comarques

catalanes», <,Malalties infeccioses» I «Higicne social». Ell relaciO amb aquest

ultim terra Toren presentades tres ponencies i onze comunicacions. Les

ponencies cren: I. Habitacions obreres; II. Higienitzacio de les industries

generadores de resides pulverulents, i III. Estudi i profilaxi dcls accidents

de treball mes frequents a Catalunya. Entre els ponents hi havia, a Hies

dels metges, Frederic Rahola, economista, Alfons Sala, industrial, Valles i

Ribot, advocat, i Manuel Gispert, enginver. La sanitat comen4ava a csser

considerada una gUcstio pleridisciplinaria.

Les onze comunicacions presentades Toren: Algunes observacions sobre

la millor manera de portar a terme ]a construccio cte les habitacions
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uhrcres (Frederic Rahola), Les colonies escolars a Catalunva (F. Fernando),

Necessitat d'establir a Catalunva el <,Padro Sanitari Urba- (V. Solev i

Geli), De la prostitucio (N. Serrallach), Contra la sifilis (R. Pla i Armengol),

Delensa do Ia procreaciu (P. Nubj)1a), Reglamentacio de ]'alletament mcr-

mcnari (M. Segala i Estalella), Efectos Iisico-morales de ]as Iecturas (Pedro

Tort v Pozo), Higiene de la vivienda (Miguel Beltran), El Teatre, popula-

ritzadon de la Higiene (Jaume Pevrf) i L'odontologia dins la Higiene social

(.losep Boniquct ).

Es molt significatin de I'evolucio que cis conceptes estan ezperimentant

en medicina, cl Preambul a les Conclusions de la ponencia Habitacions

obreres que redacta Domenec Marti i Julia. Aquest Preambul diu: «Fona-

inentant-se en principis d'cquitat i justfcia socials, considerant natural i

intangible el Chet dels homes a la t'ida plena, inspirant-se en intensos sen-

timents d'amor als homes, germans nostres, considerant que per dignitat

humana "'ha d'evilar tota reglamentacio que atempti contra ci franc Soler

dell individus i de les families i diliculli la lliure difercnciaciu de Ilur

heneslar; entencnt que les regles generals d'higiene i d'estetica son insepa-

rables del perfeccionament individual i col•lectiu; volent cooperar a la

compenctracio ascensional dc tots els estaments de la societal, sentint la

nccessitat de normalitzar i millorar en tots els aspcctes ]a nostra pe so-

nalitat catalana perque assolcixi la integralitat del scu esser, i condeninant

amb energia totes les pervcrses accions economiques que atcmptin contra

la saint i el benestar individual i col•lectiu, la Seccio d'Higiene social del

Congres d'Higicne de Catalunva, il•lustrada pet notable treball i despres

d'e.xtensa i Iluminosa discussio, aprova Ics seguents Conclusions.-

La comunicacio «Dcfensa de la procreaciu», de Pere Nubiola, es on dell

primers crits amb preocupacio catalana que, sobre la gbestio de la nata-

litat, to floc al nostre pals. Nubiola diu: <<Tots els pobles progressius es

preocupen d'assegurar In procrcacio; s'han adonat que les prediques de

cents falsos apostols i la forta Iluita per la vida han portat la despoblaciu

per falta do nupcialitat i de procreaciu, i si avui no es combaten, dema sera

una Iluita molt dificil.- «A Catalunva el mat es tan gros con arreu, amb

I'agrcujament que es acceptat i ningu no es cuida de combatre'I!-

2.2. L Sociercr m: BIOLOGI A m: BARCELONA

Aixi que I'Institut d'Estudis Catalans completa la seta estructuracio en

tees Seccions (Historico-arqueologica, Cicncies i Filoio(-,ica), la Seccio de

Cicncies organitza Societats filials. La primera filial creada fou la Societat

de Biologia dc Barcelona (1912), que disposa des dels inicis de dos instru-

ments c]e treball, el Laboratori Microbiologic Municipal quc dirigia Ramon

Turco i la Catedra de Fisiologia d'August Pi i Sunver.

El dcsvctllament de la Catalunva mcdica, iniciat en el camp de les

publicacions i continuat en el dels congressos, es completa amb la cons-
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tituciu do to Socictat dc Biologia dc Barcelona, alma cable aplec d'estu-

diosos cicdicats a la recerca. Dc Iota manes, no cs aquest cl moment do

remarcar la molt notable contribuci6 dc la Societal a la hist6ria do la cien-

cia en el nostrc pals. Si ara mencionem la Societal de Biologia cs per fcr

constar que cis sous homes -potser fins i tot no piemcditadament- parti-

ciparen cn una doble empresa civica: la cfe demostrar que cl catala podia

csscr, corn qualsevol altra, una llengua de culttn'a, i que lcs institucions,

gown neixen de les inquictuds autoctones, pollen donar uns resultats alta-

ment satisfactoris.

A la Societal de Biologia horn nomes hi feia, Os clar, biologic; iii horn

hi estructurava la sanitat ni horn hi feia higiene social. Pero, a travcs de

la cicncia pura, tambe hi havia una contribucio if proposit col•lcctiu;

perquc, corn diguc el seu primer president, August Pi i Sunver, «cs pct

nostre treball sobrctot que serem patriotes. Pcrquc si cl saber cs una

frulci6, cl saber cs tambc la forca».

2.3. Ei.s CONGRissos or M:FGES or LLE;NGC -t CvTvt.Ay;A

L'Acadcmia i Laboratori inicia 1'any 1913 cis Congressos de Metgcs de

Llcngua Catalana; del Segon (1917) al ]love ( 1936) l'organitzacio corregue

a carrcc de 1'Associaci6 General do Mct^ges de Llengua Catalana. Tans I'Aca-

demia corn 1'Associaci6 trobaren Iota la coliaboracio que els calia pcrquc

el camp era adobat: cis nictges s'havien adherit de manera molt nombrosa

al moviment politico-cultural de redre4ament de Catalunya.

EIs Congressos Toren exponent i determinant de conscicncia catalana;

d'una detcrminada conscicncia catalana. Molt madura. Des de 1'iis rcivin-

dicatiu i normalitzador do la llengua fins a les rcpctides mostres de vo-

Iuntat nacional: cl Segon Congres Bona floc a la publicacio de la Biblio-

Irnaia Medical de Catalan 'a, presentada per unes paraules del president

Frcixas i Frcixas d'ardoros patriotisme; durant lcs tasqucs prcparat6ries

del Tercer «cs prcngur l'acord de demanar als Consellers de la Mancomu-

nitat que en cas d'instaurar-se Cl regisme auton6mic municipal i regional

a Catalunya, I'organitzaci6 i reglamcntacio de la sanitat de la rcgio, la

Fes el Parlament catala, assessorat pets metges de la nosira terra i que

1'execuci6 dels serveis sanitaris depengucs del Govern de Catalunya, tam-

he assessorat per metgcs catalans»; durant cis ant's do Dictadura cis Con-

gresses guardaren tin ben explicit silenci; a mcs de Barcelona, Form floc do

celebracio de Congres, Tarragona (tercer, 1919), Girona (quart, 1921 ), Llcida

(cinquc, 1923), Palma de Mallorca (setc, 1932) i Pcrpinya (novc, 1936) i a

tot arreu Cl Congres fort igualmcnt ben acollit.

Dcls treballs presentats als Congressos quc, en on aspecte o altre,

indiqucn Cl canvi de mentalitat dcls metgcs, citarem nomcs cis exemples

sohresortints:

Higini Sicart i Soler prescnta al Primer Congres «L'Hospitalitzaciu
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a 13arcclona». Ili dcnuncia dues caractcristigtics dcls hospitals: la nisuti-

ciclicia i la delicicncia. Considcra a Ines do c>ran conveniencia Icr cxlcnsio

universitaria, i Clio quc tots els malalts del cstablimcnts publics de Barce-

lona, als electes didactics, hauricn d'csscr considcraIS com do la Facultal

dc Medicina.

- Al Tercet' Congres, Baltasar Pijoan prescnta L'Ensenvament d'In-

fermeres a Catalunva»; Jaume Pevri, <<La gdestio de la Iluita contra la lepra

a Catalunva» amb proposta de constitucio dun Patronat per a la Iluita

contra la lepra; Francesc Llaurado i Clavr, « hiconvenients que prescnta

actualnient I'excrcici de la Medicina en el nostre pals; i necessitat de la

seva niodificacio serons ICs orientacions do la Medicina modcrna», amh

ICs conclusions scgiients: 1. L'assistcncia mcdica domiciliaria tal com cs

fa avui cs altament imperfecta; 2. Les malalties infeccioses hauricn d'rsscr

tractades exclusivamcnt als Hospitals o Quintes do salut; 3. Convcnicncia

de crear amb urgencia nous hospitals o quintes dc salut; 4. Les cooperati-

ves obreres podrien amb un esfor4 relativament petit portar a cap la fun-

dacio de ICs Quintes de salut necessaries; 5. L'Estat, la Diputaciu i cl

Municipi hauricn Cie subvencionar esplcndidament aquestes fundacions.

- Al Quart Congres, F. Carreras i Verdaguer prescnta la comunicacio

Proteccio a la dona gravida» i E. Pedrals Fernandez, ,Organitzaci6 de la

I nspcccio medico-escolar a Barcelona».

Salvador Goda_v, amb «L'hospitalitzacio dell liens de pit a Cata-

lunva», i F. Carreras i Verdaguer, amb ,Organitzaci6 hospitalaria a Catalu-

nva. Matcrnitat», form els representants do la preocupacio social al Cinque

Congres.

- La Tercera Ponencia del Sisc Conores tracta de «Mortalitat fetal i

infantil a Catalunva». Hi participaren, cntrc altres, Brossa, Godav, Mar-

tinez i Garcia, Save, Salvat i Espasa, Nubiola, Dexet.ts, Rodriguez i Arias.

Pere Martinez i Garcia, d'entre les causes Cie la mortalitat fetal i infantil,

subratIla cl factor miscria i cl factor ignorancia, i di"uc: ,En tot Catalunva

no coniptem amb un veritahle i complct Hospital per a nens. Tota l'obra

Leta ell aqucst sent it cs fraccionada, imperfecta i insuficient. Cal urg_ent-
incnt anal_ a la soluciu d'aquest problema cada dia mrs pcrcmptori.»

- Al Sete Congres, Nubiola, Munoz, Trias Maxencs i Scgala presen-

taren una comtniicacio titulada «Maternitat, pucricultura i Cugcnesia».

- I al Novc Congres, R. Bordas i Janr prescnta una commnicacio so-
hic ,Organitzaci6 do l'assistencia psiquiatrica exterior a Catalunva».

2.4. Li. Stain i in MIAGtis DE Cy rALL1vv

EI Sindicat de Mctgcs de Catalunva demostra com cap altra empresa

quc ICs mentalitats canviavcn acceleradament en el moll Cie ]a inedicina
catalana. Les pestions quc havien Lie conduir a Ia seva constitucio form
iniciades a Tarragona, el junv de l'anv 1919, durant cis dies del Terccr
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Con^,res do .AIcIILL-, dc IIcngua Catalina. Cad<1 dia dell nits IIc(It icn1,, Icy

Iluites i ICs rivalitats entre companys , CIS casos d'cxplotacio (lei nictge

per les cmpreses mcrcantils , corporacions i falses entitats mutualistes i

cis exemples de manipulacio del metge rural pct caciquisme ; i, per tot

picgat, cada dia era mes gran el desprestigi del metge i de la seva [uncio.

Massa temps havia estat tinguda -per met-es i no metges- I'activitat mc-

dica, al marge del nu viment reivindicador , per alto del «saccrdoci». Uns

quants homes hi vcicren clar i, finalment, el dia 27 de mare de 1920 queda

constilu 'it el Sindicat dc Metges de Catalunya . Entre cis seas objcctius,

proclamava ,] a defcnsa dcls interessos morals i materials del metges resi-

dents a Catalunya » i «el major ennobliment de la funcio social encomanada

a Ia classc medica».

El primer president del Sindicat fou Hcrmenegild Puig i Sais, i el

primer secretari Joscp Mestre i Puig.

Al Sindicat hi acabaren apiegats mes del 80 ° o dels metges de Cata-

lunva i de les Tiles.

3. Ets anys de la Mancomunitat

Si ens atenem al rigor de ICS dates, CIS anus de Ia Mancomunitat nounes

poden esser cis compresos entre cl 6 d'abril de 1914, que tingue floc la

seva constitucio, i Cl 13 de gcncr de 1924, quan cl Govern de Primo de

Rivera en decrct<t la dissolucio. Peru I'esperit Clue havia de caracteritzar

la Mancomunitat ja era present a la Diputacio do Barcelona des del 1907,

amb la primera clcccio d'Enric Prat de la Riba com a president do 1'or<za-

nisme provincial. I, naturalment, d'aqucst esperit, ja des del 1907, en deri-

vaven rcalitzacions; per aixu, «cls anvs dc la Mancomunitat» comcnoaren

abans dcls anvs de la Mancomunitat.

Dcspres, amb Cl decret de dissolucio, vinguercn obstacles i limitacions,

pc(-(') I'espcrit i I'empcnta havicn arrclat profundamcnt en Cl pals i no cs

cap disharat de considerar moltes cmprcscs dcls temps de la Dictadura

-Ies Monografics Mediqucs d'Aiguader i Miro, per excmple- com dcls

anys cic la Mancomunitat. Aixi, amb aqucsta imprccisio histurica. Pcrquc

en son una consequcncia.

3 . 1 . L'oim DI: i . a MM'O:V t y i I A F

L'obra cic la Mancomunitat Cs tan extensa Clue voter referir-la ens ocu-

paria Lill enorme cspai -la Mancomunitat publica tres volums sobre

«L'obra realitzada»- i, a mes, no es l'objecte del nostre trcball. Citem

nomcs, a tall d'exempic, la creacio de l'Institut d'Estudis Catalans, del

Conscll de Pedagogia, del Scrvci Meteorologic de Catalunya, de la Junta

de Muscus de Barcelona, dc la Biblioteca de Catalunya, do la xarxa Cie
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Iii hIioteques POI) ulars, de I'EscoIa d'Estiu, de I'1:scola Industrial, do I'ks-

cola del Treball, de I'Escola Superior d'Agrieultura, de I'Escola Superior do

Bibiiotecaries, dcls Serveis cartografics, etc., etc.

Poques vegades ha estat donada una coincidcncia de voluntats tan

unanime, a Catalunva. Nomes amb unanimitat era possible do ICI- tanta

teina; corn diu I'Advertiment preliminar de ,L'obra realitzada», «a aquesta

obra, es de justicia dir-ho, hi han cooperat tots els partits, Units per I'ideal

d'engrandiment i Ilibertat dc Catalunva, que Os la bandera que entre nosal-

tres volcia sobrc Iota bandera, quc es la meta on ducn totes les rutcs se-

guides gels Catalans».

Pere, a nosaltres, ara ens interessa tot aiio que to reiacio amb el sentit

col•lectiu dc la medicina.

3.2. L'vxst:xv:Utt.xF I LA RECERCA

Puig i Cadafalch, que lou el segon president de la Mancomunitat i tin

continuador tidel de 1'esperit de Prat de la Riba, I'anv 1920 cleva cl grup

d'estudiosos dirigits per Pi i Sunver i Bellido a Ia categoria d'Instilut cic

Fisiolo<ia, Institut que fou inaugural Cl dia 11 d'abril de 1921. A partir

d'aleshores, potenciades ICs possibilitats pci manlenimcnt eonjunt de la

Universitat i do la Mancomunitat, I'Institut do Fisiologia incrcmenta en-

cara mss lcs seves tasques.

L'Institut de Fisiologia no fou unicament un centre do treball; fon

una autentiCa escola do convivencia. Tots els sews membres hi aprengueren

quc I'eficacia cs una directissima consegiiencia de la col•laboracio seriosa

i rigorosa.

Atenent I'acusada necessitat de la «fonnacio de personal apte per a

I'assistencia de malalts i Cora d'infants» ]a Mancomunitat acorda la crcacio

de I'Escola Especial d'Infermeres Auxiliars de Medicina el 30 de novembre

do 1917; aixi cs facilitava als metges i als investi2_adors les auxiliars que

fan possible una tasca organitzada i simplificada.

3.3. L'ASStsrixctA

La gcstio do la Mancomunitat en cl camp assistcncial, indu ida per una

civica preocupacio, Ieta amb aeurada Iria d'asscssors i de col'laboradors i

resultant Cie la receptivitat dels organs Cie govern als noun torrents, influi

dc mantra notable sobrc la mentalitat del temps perque contribui a cndcr-

rocar prcjudicis i rutines atavics.

De la gcstio assistcncial de la Mancomunitat cal destacar la psiquia-

trica i la maternal.

El primer de genes de 1915 la Mancomunitat incorpora el Ser\Ci (-IC

dements pobres. Fou reorganitzat cl Scrvei amb introduccio do les millores

assistencials -tant d'instal•lacio material dels centres coin d'assistencia
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nlcilica (pie in"piravcn sohretot Marti i Julia i cl scu dciychlc Saluniur

ViXes i Casajuana , les idees dcI goal van esser Idles puhliques I'any 1916

en Ia Memoria elevada al Conseil Permanent de la Mancomunitat . La idea

predominant de les reformes introduides era la de considerar el boig

com on veritable malalt i en aquest scntit el primer pas fou la creacio

de la Clinica per a Malalties Mentals i Ncrvioses que va esser coil St rl-fida

a Santa Coloma de Gramenet . Una autcnlica innovacio fou la constitucio

del Patronat do Dements curats, amb cl qual s'inicia l'assistencia psiquia-

trica exterior a Catalunya.

En el camp de l'assistencia maternal, la transformacio noes exemplar

fou la que experiments la vella Casa Provincial de Maternitat i Exposits

de Barcelona . Tant fa ronega instal •laciu del carrer de Ramalleres com la de

Mas Cavalle , a Ies Corts, constitu*ien on recinte tancat , una mena de ver-

Monvc s centre secret protegit per les lids de l'Estat i absolutament vedat

a l'ensenyament i a la inquictud cientifica . La insatisfaccici que aquest

estat de cosec produ►a especialment a] president do la Mancomunitat, Enric

Prat de la Riba, i al vocal , doctor Micluel A. Fargas, fou 1'impuls que cis

dccidi d' encarregar I'any 1917 al doctor Ricard Zariquicy i a I'arquitecte

provincial Josep Bori que visitessin i estudiessin les millors Cases de Ma-

ternitat d ' Europa . Fruit d ' aqucst viatge fou una interessantissima Memo-

ria; i fa consc(l6encia d'aquesta Memoria fou cl decidit proposit de trans-

formal' Ia Vella institucio en una nova Casa Maternal Catalina. La idea

directriu de la nova Institucio <<no fou solament Ia de millorar scrveis,

constraint edificis higienics dotats de material cientffic, sing la de trans-

formar - ne l'esperit », confiant-li ultra la Iuncio bencfica , la social i la docent.

La vella Casa de Maternitat havia comencat a no esscr una institucio ar-

caica i havia let un primer pas cap a la conversio en on modern centre

ass istencial.

3.4. Lis CA\1PAN) ES I I.I[S LLUl I FS

Tambe I'or<ganitzacio sanitaria havia d'influir en cis metres d'aquclls

ant's, pdrquc a traNrs d'ella rebicn una ajuda scriosa i constataven (tile

una gestio, quan as col•lectiva, incrementa induhtablement I'elicacia.

La Seccio de Cicncies de I'Institut d'Estudis Catalans hav is crcat a

manera de Filial el Scrvei Tecnic del Paludisme (1915). L'anv 1919 es

ampliat a Servei d'Estudis Sanitaris (paludisme, tuberculosi i febre tifoide)

i quan es feu cl traspas de Serveis (1920) fou integrat al Servei de Sanitat

de la Mancomunitat. D'aqucst Servei, en fou on tenac i ct_arivident impul-

sor el doctor Gustav Pittaluga.

Les Seccions de Paludisme i Tifoide portaren a terme Ies tasques pro-

pies d'una Voila antipaludica i antitifica, sense oblidar mai Ilur antiga de-

pcndcncia a I'institut d'Estudis, is a dir, que Ies tasques sempre force

fetes amb una marcada orientacio cientifica.
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Pcl quc Ia a la tubcrculosi, s'organitza cl Scrvci d'Assistcncia Social

dell Tuberculoses, la manifestacio mes visible del qual Ion cl Dispcnsari

del carrel- do Raclcs, inaucurat cl dia 23 d'abril do 1921, i cn el qual form

fetes Ics prilnet es vacunacions B.C.G. do Catalunva. Catalunva lou, despres

de Franca, cl primer pals del men a adoptar aquesta practica. El cap del

Set ci cra Lluis Save.

3.5. Lis EN I I IA IS I LES 1'1 RI.IC \CIONS

L'aparicio de notes cntitats mediqucs, es clar quc es motivada per una

incipient, pero progressive, especialitzacio. Aixi i tot, tambe fou influida,

en molts casos, pct tambe incipient, pert) progressiu, sentit de coopcracio.

Ens iimitarem a donar I'exemple de la Societat Catalana de Pediatria,

constituida I'anv 1926 i que, des de I'any 1928, publica on Butlleti.

La Societal nasquc com a una rcaccio -no pas Lin enfrontamenl, quc

la scva idea cra d'aelutinar tothom- envers la ciencia oficial, quc vi' is

en Cl nostrc pals en Cl mcs pur retoricisme i cn la mcs complcta buidor do

contingut. La Socictat volia demostrar quc lliurement, amb aquella indc-

pendcncia d'esperit quc tenien molts cientifics del temps, allunvats del

patronatgc oficial, tambc es podia I'cr una tasca positives. La presentacio

del primer numero del Butlleti diu: « La Socictat Catalana de Pediatria ha

reunit cls especialistes do Barcelona en una mateixa tasca tie laboriositat

i estudi. En la rostra Academia tenon lloc prefcrit cis pediatres catalans

quc sc semen impulsats per 1'anhel tic pcrfeccio i que trehallen dintre on

ambient de cordialitat i progres cientific.,,

PC] quc fa a its publications, I'exemplc mes clar de Xoluntat de pats

ens cl dona Ia col•leccio de « Mono-rafics Mcdiquesa dirhgida per Jaumc

Aiguadcr i Miro. Nomes cal Ilegir cis titols leis primer volums publicats

per adonar-se cle la scriosa inquietud quc animava la Col•leccio: molts leis

numcros constitucixen els primers passos d'altres Cants aspcctes de la

mcdicina al nostrc pail.

Aqucsta col-leccio, iniciada en uns moments politicament adh-crsos -el

Arun er numcro apai eguc I'any 1926, en plena Dictadura- aconsegut, Homes

'd cap do tres anus de comcn4ada, on nombre do subscriptors superior a 800.

4. Ells ant's de la Generalitat

Anih la Generalitat, Catalunva dispose , en on maxim grau en cl nostrc

legit, do la facultat d'estructurar les propies empreses . Aqucsta facultat,

era nomcs per a certs aspecics de la vida catalana i encara , de viceades,

nomes Ii cra rcconcguda a milges. Fixem -nos, com a demostraciO d'aqucs-

tcs limitations , en Lines lacks: la Generalitat fou reconeguda pct govern

tie In Republica ci 21 d'abril do 1931 ; fins el sctembre de 1932 no fou a1-)ro-
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xat I'Estatut; fins ci 24 do male i el 29 dc juliol dc 1933 el govern cspanvol

no cfecreta els traspassos dels Serveis de Sanitat i els d'Assistcncia Social

respectivament, a la Generalitat; i fins el primer de juny dc 1933 no fou

coneedida l'Autonomia a la Universitat de Barcelona.

A Ines, ]a durada d'aquestes consecucions fou extremadameni curia:

cis lets d'octubre de 1934 suposaren la suspcnsiu de I'Estatut, la destitucici

clef president i del consell de la Generalitat i la suspensio del Parlam nt.

I I'cmpresonament de molts homes, cntrc altres els membres clef Patronat

de la Univcrsitat. L'Estatut no fou restablert fins despres do lcs cleccions

a Ics corts del febrcr de 1936.

Durant on temps tan limitat, no era possible de fcr grans coses. Tot

i aixi, Ics paraulcs d'August Pi i Sumver en una confcrcncia a I'Atencu

Barcclones, que fan rcferencia a fa possibilitat de perduracio de l'empresa

iniciada, queden cartes. Pi i Sunvcr diu: « Sigui quin sigui el nostre dcsti,

cis companys del Patronat, lliurats a la tasca amb tota la vocacio, haurem

viscut on any do honics somnis; i aqucsts somnis ja son la justificacio

d'una vida.» El primer any d'autonomia universitaria i -amb ell- el

conjunt d'anvs de la Generalitat, no Toren nomes un bonic somni. Foren,

a nibs, una flavor perdurable i una lli46. Avui, despres de tants ant's, molts

dels homes que ens csforcem a endegar la marxa del nostre pals, ens

reconcixem fills d'aquells anys i d'ells rebem 1'cxemplc.

4.1. L'oBRA DE L A Gl:yl1 .vl.1T:v1

Dc tota I'obra mcdica dels anus de la Generalitat, mencionarem nomes

cis fcts que demostrin csperit col•lectiu o que l'estimulin.

El mcs d'abril do 1931, quan cis Serveis do Sanitat i ct'Assistencia So-

cial de Catalunya encara depenien dels Ministcris espanvols, la Generalitat

sol•licita del Sindicat dc Metges de Catalunya la redaccio dunes ponencies

sohrc aquells Serveis. En rclacio amb aqucstes ponencies, Fernandez i

Pclliccr pronuncia el 16 do mar4 dc 1932 una confcrcncia a I'Acadcmia i

Laboratori amb el tftol « Orclcnaci6 Hospitalaria a Catalunya. Solucions

practiques Proclama que as'ha d'anar no a pidolar almoina sing a exigir

de la col•lectivitat cis compliments dels deures d'assistcncia social),.

Tota la organitzacio a que es tendira a partir de l'any 1933 en que es

fa el Iraspas de Scrvcis a Ia Generalitat, sera pensada a nivell catala,

sabent que Cl pals es format per comarques i no per provincies, i com

a fruit de multiples consulter tccniques.

Per exemple, la giiestio dels hospitals comarcals. LIur organitzacio

havia estat iniciada per Francesc Esquerdo i Rodoreda i fou impulsada

durant els anvs de la Generalitat: als hospitals de Vilafranca (1928), Igua-

lada (1929) i Vic (1931) horn projecta de sumar els de Granollcrs, Viella i

Bcrga. Fou estudiada la instal-lacio d'hospitals comarcals a 28 poblacions

do Catalunya.
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till let altamcnt sienilicatiu do I'amplc conccptc do la Sanitat assulit,

es cl dccrct Cie] 7 de unaig Cie 1934 del goycrn de la Generalitat que iiisposa

que 1'Escola d'Enginvcrs Industrials de Barcelona organitzi uns cursor de

capacitacio en l'especialitat sanitaria, despres dels quals seria concedit el

titoi d'Enginver Sanitari. Era tin gran pas cap a in possibilitacio de l'obra

de nova estructuracio del pals.

Aquesta disposicio de la Generalitat satisfcia Ics petitions mogudes

per aquell ample concepte de la Sanitat at qual feiem rcferencia, que repe-

tidament havien fet rocs d'un clar higienista d'aquell temps. Sobretot

Franccsc Pons i Freixa no s'havia cansat d'insistir: -No pot dcixar d'csscr

higienista cl metge, coil] no pot dcixar d'csser-ho l'arquitecte, Ili 1'enginvor,

ni Cl farmaceutic, ni cl pedago<, ni tan sots cl legista, la que en general a

tots arriba i de tots necessita la Sanitat. S'ha de reaccionar contra el con-

ccpte Inassa simplista d'una higiene exclusivament mcdica.»

A Ines tic in Generalitat, altres organismes i altres homes participaren

en aquesta tasca de perfeccionar cis aspectes coflectius de la medicina.

Una notable participacio la tingtte Jaume Aiguader i Miro, per exeInple,

tart des del seu Iloc d'home public d'aicaide de Barcelona con des de in

rev a actuaci6 de publicista i tie conferenciant. La seva conterencia « El pro-

hlcnia Cie I'habitacio obrera a Barcelona,,, publicada per I Institut Muni-

cipal d'Higiene amb inscrcio dell projectes tie cases barates del grup d'ar-

quilectes municipals i del GATCPAC (Grup d'Artistes i Tccnics Catalans

per al Progres de l'Arquitectura Contemporania), n'cs una mostra.

Lill altre incansablc Iluitador fou Josep Mestre i Puig. Fou el primer

director de la revista ,Sanitat Catalana», apareguda 1'any 1933, que se

suhtitulava <<Portantveu dell organismes sanitaris tie Catalunva». Fou cap

dcls Serveis de Sanitat de la Generalitat i en una confercncia del 7 de

novrmbre de 1935 a ]'Academia tie Medicina de Barcelona sobre el terra

<<Coordinacio dels Serveis Hospitalaris a Catalunva» acabava afirmant

que (<Cl prohlema do I'hospitalitzacio a Catalunva reclama una solucio

totalitaria; reduir-la a l'arranjament parcial de certes crisis hospitalarics

es interir un greuge al poblc Cie Catalunva<<.

Des dun altre camp, on altre autentic motor de la consciencia col-

lectiva fou Leandro Ccrvcra des do la seva revista <,La Medicina Catalana».

Si he era una rev ista niedica cicntifica, no d'aspectes social o assistencials

Cie la mcdicina, Cervcra aconsegui amb aquest ,Portantven de 1'Occitania

Mcdica» la cotlaboracio duns dos-cents Inetges -catalans i de Tolosa del

Llcncuadoc, de Marsclla, de Montpelier, Bordeus, etc., del Pais Valencia i

Cie ics Illes- per als 60 numeros que aparegueren.

4.2. LA UN IVFRSIi i AUr0NOMA

Des del Scgon Congres Univcrsitari Catala (1919) l'esperit autonomista

univcrsitari havia gnat tent adeptes. L'anv 1931, primer una Comissaria
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quc es feu turret tic la Univcrsitat cl 14 d'abril i dcspres cl Conseil dc

Cu!tura do la Gcncralitat rcdactarcn uns projcctcs d'autonomia. Fins at

1933 no fou dccrctada aducsta autonomia, respectc als dos governs, i treat

cl Patronat quc havia dc rcgir la Univcrsitat.

Si be la Univcrsitat no dccideix les dircctrius d'una politica dc salut,

si quc la Univcrsitat pot iniluir-lcs. En cl cas do la Univcrsitat Autunoma,

Ics iniluencics sobrc tots cis aspcctcs do la villa ciutadana s'iniciarcn im-

petuoses i hauricn arribat -Si la Univcrsitat no hagucs tingut una Vida

tan cfimcra- a csser maximes; pcrque la Univcrsitat Autononia trencava,

amb dccisio, multitud de mollies.

Jordi Maragall, al aBalan4 dc la Unk-crsitat Autonoina» (pug. 38), diii:

«Els homes quc contribuIrcn a ]a instauracio dun nou cstil univcrsitari

sahicn quc cl pais cstava mancat dc formes adequadcs dc convivcncia i

d'homes responsablcs a tots cis nivells dc la socictat. La Univcrsitat havia

de scntir-sc col•locada al centre matcix dc la vida cultural del pals i res-

ponsablc do I'cvolucio cap a la Ilibcrtat quc en aquclls anus s'iniciava.

Havia d'csdcvcnir un ccntrc modelic dc convivcncia i trcball responsablc.»

Totes Ics innovations introduides indiqucn quc cis homes tic la Uni-

vcrsitat crcn conscients d'aquestes civiques neccssitats. I totes Ics innova-

cions van dirigidcs a satisfcr-ies i a csmcnar cis dcfcctcs. A la Facultat

do Mcdicina, cl professor tcnia 1'obligaci6 d'organitzar el scrvci tic mancra

quc 1'alumnc fcs cl major nombrc do trcballs practics; si be la Facultat

aconscllava un pia d'cstudis modelic, cra rescrvat a 1'almnnc un ample

margc do Ilibcrtat en I'estructuracio del propi pia; cra suprimit cl sistema

arbitrari dcls cxamcns; era suprimit I'cnscnvamcnt lliure; cra conccdida

la miixima Ilibcrtat a la Facultat per a nomcnar cis scus professors, etc.

4.3. L2x criaziz. ^ civn.

La goers civil desballcsta moltcs costs. Mcs, cncara: destrui fisica-

mcnt i moralmcnt moltcs cspcranccs. I, d'una mantra tragica, palcsa quc

hi ha dues classes d'honics: cis quc no concixen cap altre mobil quc la

propia conveniencia i cis quc concixcn I'cxistcncia d'un mcravcllos lligam

anomcnat la solidaritat.

Dcls mctgcs do durant la gucrra, nomes citarcm com a cxcmplc tic

solidari csfor4 i d'organitzaciu gairebc improvisada I'accio do I'Ajut Infan-

til do Reraguarda.

El mes tie junv do 1937 havien arribat a Catalunva uns 270.000 refu-

giats do guerra. L'important problcma sanitari quc aixo representava no-

mcs podia csser ates amb abncgacio indefallcnt. I fou aces.
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H) 1939-19 i fi

1. Visit) general del periode

La Uuerra ^'endueuc molter cores: uns mestres, uns equips de recerca,

uns inicis d'organitzacio sanitaria, Lines publicacions, ones entitals. I, a

mss, ens duguc ICS pressions, ICS coaccions i ICS imposicions encaminades

a convertir el pals -perduda Ia il•Iusionada exuberancia- en, in mss nt

menus, ones provincies sense mutues connexions. D'aquesta politica d'es-

quarteramelit i de dcspersonalitzacio, no en queda Vlore cap de lcs mani-

Iestacions de pais; i aixi, la medicina, sofri uns canvis en les estructures

i en les formes d'assistencia que obeien tot, menys Ics inquietuds autuc-

tones i Ics voluntats dell metges i del poble.

Ara he: la medicina, durant aquests fatigosos anvs, no ha sofcrt, no-

ntes, canvis estructurals. Ha estat subjects, iambi, de transformacions

conceptuals: Ics que han conduit el metge -per resumir- de In seva

condicio d'home investit d'un sacerdoci a la molt mss honorable de sim-

ple treballador de la saint; les que han traslladat les finalitats de ]a medi-

cina, de la persecucio dun maxim benestar fisic de l'individu a la Iluita

pct henestar fisic, mental i social dc l'individu, de ]a familia i de la comu-

nitat. Coln que, semprc, acceptar lions canons ha resultat incomode i ade-

quar-hi ICS actituds encara mss, en aquests transformacions conceptuals

hi ha haunt -i encara hi ha- incrcics i resistcncies. Aixi lcs cores, uns

quarts mctges han estat incansables i llur tenacitat aplicada a introduir

cis nuns criteris, aprolundir-los, adaptar-los i pregonar-los, ha estat -i as-

I'argument que ens inclina, decididament, a l'esperanca.
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