
CRIDA

L'Academia de Ciencies Mediques de Catalunva i de Balears, de costal
amb la Societal Catalana de Biologia, convoca el Xe. Congres de Metges

i Biolegs de Llengua Cataluna repetint la crida llan4ada per al Ier. Con-
gres, l'any 1913. Anrb aquesta represa la Junta de Govern de l'Acadenria

esta convenquda que ds ben fidel a l'essencia de l'objectiu social de 1'en-

titat: estirrzular i facilitar l'estudi de la Medicina i d'altres branques de

la Biologia arnb esperit de servei a la collectivitat.
Davant l'anunci d'aquest Congres es possible que algu es pregunti

quips motius ha tingut l'Academia per a convocar-lo.

Els congressos de metges o de qualsevol altre grasp de professionals

responen a un plantejanzent divers. Unes vegades el motiu es el rnonrent

historic que marca una fita en l'evolucio dels coneixernents. Altres vega-

des es un tema important que ha sorgit de nou. Altres, encara, les cir-

cumstancies que envolten Testament. El Congrds que estem preparant

ve determinat per una coincidencia d'algunes d'aquestes motivacions. I a

rues per una data. La data no es allra que el 40e. aniversari del darrer Con-

gres que fou celebrat a Perpinva del 24 al 29 de juny de 1936. Les circums-

tancies no havien estat favorahles fins ara a in represa d'aquests aplecs,

pero en aquest moment no hi haura dificultals de cap arena perque els

metges de Llengua catalana tornin a reunir-se. Al costal d'aquesta circums-

tdncia politica -i per taut anecdotica- rz'hi ha una altra de fonanzental,

i es que la Medicina i lot el que l'envolta son avui objecte d'una transfor-

macio profundissima no solament en les seves estructures sing, i potser

rues encara, en el camp conceptual. Podem parlar amb fonament de crisi

de la Medicina, entenent per crisi t o t moment crucial i decisiu en 1'evolucio

de la ciencia i de la praxis.

Un dels aspecles d'aquesta crisi i molt important es el de l'ensenya-

ment. La crisi de l'ensenvanzent ve presidida pel gran Hombre d'alurnnes

que acudeixen a les Faczrltats de Medicina. No havent estat possible la

creacio de totes les Facultats necessaries per acollir-los hoar ha hagut
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de recdrrer a les instilutions assistencials. Els hospitals s'lzan hagut de
convertir en Facullats. Aixo ha dut aparellades in ruptura del monopoli
docent, la diversificacid dels centres i in perdua del caracter classista del
professorat. Tema candent i fonanzental el de 1'ensenyarnent, onzpliria per
ell sot on Congres mes vast que el nostre. Dell s'ocuparan els que per
definicid en son coprotagonistes: els estudiants.

La practica medica ha canviat per diversos motius. Un es el canvi
en in nzateixa patologia. Abans in patologia rnedica en totes les seves espe-
cialitats i la patologia quirurgica en totes les sever branques venien pre-
sidides per in infeccio. Avui in infeccio ha estat rellevada i ultrapassada
de molt pet grup de nzulalties degeneratives, involutives unes, neoplasti-
ques altres. Aquest canvi de la patologia infecciosa goso pensar que es e1
mes espectacular i profund alhora que una generacid de rnetges ha pogut
presenciar. En nzenys de trenta anys les infections corn a causa de ma-
laltia han davallat radicalment en frequencia i en virulencia at compas de
1'eficacia que han demostrat els nous mitjans de tractament.

Aquest fenonzen justifica sobradament que 1'estudi dels elements que

intervenen en el conflicts biologic produit per in infeccio constitueixi in
primera de les ponencies del proxim Congres. I es tan apassionant des
del punt de mira de l'element agressiu, de la resposta organica i de les
repercussions que hi tenen el rzzedi i la terapeutica, que ell sot podria mo-

nopolitzar in tentatica de qualsevol reunid cientifica d'alt nivell.

Altres canvis i ben importants estan produint-se en. el mdn tie la Medi-

cina. Un d'ells afecta la relacid malalt-metge. Abans aquesta era estricta-

ment privada i fruit de la tria que el malalt feia del metge per rao de in

confianca que hi posava. Ara va imposant-se cada vegada mes la relacid

inicialrnent impersonal entre tin malalt numerat i on metge assignat. Aques-

ta despersonalitzacid del malalt i del rnetge no deixa d'envair el terrenv

privat de la practica rnedica. Cada vegada rates el malalt se sent atret pet

prestigi d'una institucid i menys pet prestigi d'urz metge. La causa d'aquesta

evolucid hem de trobar-la en gran part en la creixent colleciivitzacid de

1'assistencia i, fins i tot quan aquesta assistencia roman en e1 camp de la

lliure eleccid, en la collectivitzacid dels mitjans de diagnostic i de trac-

tarnent.

Un aspecte final -i no pas el menor- de la Medicina d'avui que invita

a nun seriosa reflexid es in importancia creixent de in feina preventiva.

Qui hi pensi s'adonara que aquesta feina ultrapassa les possibilitats del

rnetge. En in promocid de in salut el metge ha d'intervenir-hi -ni caldria

dir-ho- pero hem de convence'ns que in intervencid del socioleg, del poli-

tic, tie 1'econotnista, del psicoleg entre d'altres es tambe indispensable.

Les motivations cientifiques i socials del nostre Congres son, doncs,

rnes que evidents. Gosaria dir, imperioses. ^Ho es tambe que sigui tie met-

ges i altres biolegs de llengzza cutalana? Dories tanibe crec que si, i per

diversos motius. El printer es que 1'escola catalana de Medicina -que

Pedro i Pons Iligava a in fundacid de l'Academiu- no es una ildusid; es
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un fet. La cad es gtte la Medicina de frorncre.s crtlla ha influ'it nlL' directa-

ment i mes decisivarnent la Rostra que la de terres endins d'Espanya.

N'es un testimoni el profund sentit clinic, de clara influencia europea, que

sempre ha tingut. Aixo en el terreny de la doctrina i de 1'actitud mental.

En el terreny dels Pets i de cara al futur proxitn els metges catalans tenen

una doble tasca especifica: la responsabilitat assistencial d'una poblacid

amb caracteristiques propies i la prospeccio del que ha d'esser la Sanitat

en an pais que veu venir i espera 1'indispensable autogovern.

L'apeldacio v de llengua catalana» vol dir in razes in menys que hi son
cridats i esperats els metges i altres biolegs de tots els paisos catalans.
Aquests paisos no tenen configurada una circurnscripcio politica ni admi-
nistrativa. Queda la llengua com a unic vincle; vincle que essent nomes
espiritual es mes laxe i rues entranyable que qualsevol altre. I, rnalgrat
el que pugui aparentar, menys exclusiu. Perque tart o mes que els catalano-
parlants de naixenga, hi seran ben rebuts i escoltats els que en son d'adop-
cio. Si la llengua catalana en Mavis dels catalans es l'obligada perque es
la nostra, en Mavis dels que no en son, in que sigui prenriosa cobra una
ores alta significacio i estima perque es Ilavors la dc la cornpenetracio i
de 1'afecte.

No falteu, antics, a Perpin-va. Contrihuiu a 1'exit d'aquest aplec de ger-
mans d'inquietuds i d'illusions. Participern-hi tots amb plena responsa-
bilitat dels nostres deures com a metges i corn a ciutadans d'un pais que
necessita en aquesta hora, crucial per lants de conceptes, la contribucio
de tots els que en son fills i dels que no essent-ne se'n senten solidaris.

J. ALSINA i BoI'ILL

President
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