
DISCURS D'OBERTURA

Josi i' ALSINA i Boi il-L

President

Molt iflustre senyor representant del Battle de Perpinya! Senyores!

Amics!

A la cordial benvinguda que els nostres companys del veil comtat del

Rossello ens han donat a travcs de les paraules del Dr. Andreu Roquere,

Conseller Municipal i representant del Batlle de Perpinya, i del Dr. Jordi

Baillat, President d'Honor de l'Orde dels Metges, no podria contestar amb

mes elogUencia que la que enclou un mot curt i rotund: gracies!

Gracies per haver-nos invitat primer i per haver-nos ajudat tant en

l'organitzacio d'aquest Congres; i gracies sobrctot per haver creat aquest

clima de festa de l'esperit, xalest i responsable alhora, que avui ens envolta.

I ja personalitzant, gracies al senyor Bathe i a la Municipalitat de Perpinya

que varen acollir, amb una arnabilitat insuperable i amb un oferiment de

col•laboracio que no podiem desitjar millor, la iniciativa d'aquest Congres.

Gracies al Dr. Roquere, que n'ha estat en bona part padri, per la seva tan

eficac col•laboracio personal, i al Dr. Francesc Catala, que, vencent les mo-

lesties del despla4ament, tantes vegades ha acudit a les sessions de la

Junta Rectora, a la qual ha aportat tant d'entusiasme. Gracies a 1'Orde de

Metges i al Sindicat pet suport que han donat al Congres.

I grades a tots els qui han escoltat la nostra crida i hi han respost.

Si entre ells haguessim d'establir jerarquies, n'ocuparien la primera cis

amics de 1'Algucr, el fervor dels quals ha hagut de superar 1'enuig d'un

llarg periple per a esser avui acf entre nosaltres. I despres la nodrida repre-

sentacio del Pais Valencia, que ve a recordar-nos, n'estic segur, el deute

que els Congressos de Metges de Llengua Catalana tenon amb Valencia.

I els de les Illes i els d'Andorra i els del Principat. Tots ells, pet sot fet

d'inscriure's, han let possible que la idea de la represa d'aquestes reunions

de metges i altres biolegs dell paisos catalans es fessin realitat; i ara parti-

cipant-hi, donaran a les deliberacions ]a solvencia indispensable. Perque

aquest ha d'esser un Congres de tots a] servei d'uns problemes transcen-

dents, no sabria destacar gaire el paper dels qui han volgut encarregar-se

de l'ardua feina de plantejar-los. Els ho agraim de ben de veres, pero cal

que a 1'hora de marcar orientacions i pautes i d'assentar conclusions siguin

els mcs, si no tots, cis que hi deixin empremta.

Davallant a 1'aspecte material, no gens negligible pero, el nostre agrai-

ment a tots els que s'han prestat a suportar les carregues d'aquest aplec.
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Al davant de tots, cis Collegis de Metres dc Girona i de Barcelona, la gene-
rositat dels quals ha estat fora mida -racies a la compenetracio quc Ilan
sentit amb el nostre projecte les Juntes de Govern successives. Els noms
d'Albert Caselles, de Josep M. Nolla, de Joaquim Tornos, de Caries Pijoan
i de Ilurs col•laboradors son norns duns bons, incondicionals amics. Els
altres Coliegis de Metres de ]es terres catalanes, cis Laboratoris fannaceu-
tics i les entitats bancaries i d'estalvis, el nom dels quals queda consignat

en aqucst Llibre d'Actes, han ajudat decisivament a la realitzacio del Con-

gres. Tots s'han guanvat la nostra gratitud.

El Congres del 1936

Es obligat i cs just do recordar avui Cl Congres del 1936 rcunit tambe

aci, a Perpinva.

Els qui, pets ant's que duem a coil, varem poder participar-hi, en

,guardem tin record inesborrable. Inesborrable es tin qualificatiu potser

una mica massa usat, pero en aqucst moment no en trobo cap altre de

mes adient. El Congres del 1936, cl IXc. dins la scric dels de Metres de

Llengua Catalana, va fer bona fcina. La primera, aplegar tin bon nombre

de companys dc Ics difcrcnts comarques catalanes: tins tres-cents del

Principat, de les Illes i del Pais Valencia; setanta-tres del comtat del Ros-

se116 i catorze do les terres occitanes. La segona, reunir tin nombre impor-

tant de poncncics i de comunicacions d'una gran qualitat. Tothom podra

comprovar-ho llegint-les o fuliejant-ICS si mes no. Pedro i Pons, Puig i Su-

rcda, Trueta, Baillat, Cuatrecases, Rodriguez-Arias, Tolosa, Antoni Trias,

Saye, Tarrago eren Ics figures mes solvents i les mes adients als temcs

tractats dins el panorama cientific del nostre pais en aquell moment. Pre-

sentaren unes ponencies de gran valor, en les quals destaca el caracter

fonamnental dc la Medicina catalana de llavors i de sempre: l'objectivitat

essencial, indefallihle, basada en la mes correcta i fidel observacio clinica.

Les comunicacions aportaren ]a contribucio d'un gran nombre de metres

i d'altres biolegs dels paisos catalans.

Pero tot i esser molt important, no es de segur ]a densitat cientffica

alto que mes profundament dcixa gravat en el nostre esperit el record

d'aquell Congres. A116 que Ii dona una IluIssor especial entre els altres

Congressos de convocatoria idcntica fou ]'ambient, el clima.

Tambe vibrant per demos havia estat el que envolta el Congres del

1930 que reprenia la scrie despres d'un silcnci de set anys imposat per ]a

dictadura de Primo de Rivera. Pero, si aqucst fou un Congres amb clima

d'esperanca, el del 1936 fou marcat per tin clima d'exaltacio nacional. Des-

pres de dos scales i mig de marginacio politica i de repressio cultural, el

Principat de Catalunya es tornava a trobar Ilavors en possessio d'organs

propis de govern, de decisio i d'administracio, independents en bona part

dels generals d'Espanya. Ens senticm tots una mica afcixugats dc respon-
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sabilitat, pero cofoiy i exultants album. Ens senuCni al capdaununt d'nna

Varga i aspra pujada on haviem deixat dolors, sacrilicis i decepcions, i cm-

preniem la marxa pet dificil pero desitjat cami de reconstruir un pais,

el nostre pais. Era un moment historic griivid d'esperances ildusionacies.

Aixo i la cordialissima i tan operativa acollida deis catalans del Nord con-

figuraren el clima espiritual del Congres del 1936. Sentiments que varen

csser justament tradu'its per tots cis qui varen intervenir en ]a scssici

inaugural.

El Dr. Baudru, en el dobic paper de Battle de in ciutat i de president

del comite organitzador del Congres, inicia cis discursos amb belles i cor-

dials paraulcs. <<Amics catalans i amics occitans -va dir-. En cl clos

d'aquesta casa de la vita, on a travcs leis segles Toren vetllades i mantin-

gudes les Ilibertats catalanes, des del cor mateix de la capital del Rossello...

en none de Perpinya jo us die: Sou a casa vostra.» A continuacio parla el

Dr. Witver de Froutiguen, president del Sindicat Medic dcls Pirineus Orien-

tals, corporacio clue havia tingut una intervencio decisiva en l'organitzacio

del Congres. Va cloure el seu discurs client: <Cal que tots junts trchallem

per tat d'aconseguir clue a base de les tasques d'aqucst Congres -d'un

Congres que ve a csscr la festa major de in Medicina Catalana- resti asse-

gurada una permanent collaboracio que laci calla dia mcs intima ]a nostra

germanor a travCs de ]es muntanyes.» A continuacio llegi el discurs presi-

dencial el Dr. Puig i Sureda, viu encara avui pero que no podem tenir entre

nosaltres, tal com voldriem, a causa de la seva invalidesa. El discurs de

Puig i Sureda cs una peca antologica dins el repertori de les oracions pro-

nunciades en els successius congressos; la seva lectura Cs indispensable

als qui vulguin coneixer l'aportaciG del Rossell6 a la Medicina durant I'edat

mitjana i moderna. En el capitol de salutacions, Puig i Sureda s'adrecava

al representant de la Generalitat de Catalunya, el Conseller de Sanitat

Dr. Manuel Corachan, amb aquestes paraules ben fidels a ]'esperit collectiu

del moment: <<A vos, representant de la nostra Gene ralitat..., per a qui

son totes les nostres confiances d'avui i totes les esperances pet dema de

Catalunya». Manuel Corachan, en contestar, va dir, entre altres coscs:

<Venim aci a servir la Cicncia, que cs universal. La servirem en la nosira

Ilengua... I jo tine el pie convenciment que pet valor del contingut cienti-

fic i humanitari de les nostres comunicacions ens farem dignes de fait

instrument mitjan4ant el qual sonaran i prendran coatis i forma articulada».

M'entretinc rememorant cl Congres del 36 perque, maigrat cis quaranta

anys passats, cs el nostre precedent immediat, pero tan llunya que si els

joves no el poden coneixer, cis veils ja no podem recordar-lo gaire. Pero

com a punt de comparaciu continua essent absolutament valid per a veure

com responia a una convocatoria similar Testament del 36 i el d'ara.

En la sessio administrativa que clausura el Congres horn va prendre

l'acord de celebrar el segiient, el 1938, a la ciutat de Valencia, i d'encarre-

gar-ne la presidcncia al Dr. Manuel Corachan, valencia de Xiva, castellano-
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parlant, doncs, de naixen4a, pero plenament identificat amb la realitat na-
cional de Catalunya.

Ni el Congres do Valencia lou mai convocat ni et Dr. Corachan pogue
participar alai mes on la vida col•lectiva perque mori ci 1942 despres de
dures contrarietats personals i familiars.

L'esfondrament del 1936

Pocs dies despres de clos of Congres s'aboca damunt cl Principat, el
Pais Valencia i les Itles la gran tragedia de la nostra guerra civil. Quan
aqucsta acaba , comenca la tragedia bellica per als nostres germans de
Franca. Pero , el final de la catastrofe no fou igual per a tots . Per a vosal-
tres , catalans del Rossello , tot torna al scu floc d'abans. Per a nosaltres
comenga una trista , descoratjadora etapa de regressio i de silenci. Silenci
d'estabornits of dels qui haviem sofert t ' csfondrament do totes les nostres
illusions culturals i politiques . Silenci d ' inconsciencia , potser nomes d'igno-
rancia , el de les noves fornades.

I regressio de totes les activitats culturals. Recordem nomcs les lligades
intimament amb les nostres disciplines . La Universitat AutOnoma de Bar-
celona del 1933 havia obert les portes a totes les figures destacades de la
intellectualitat del pais. Puig i Sureda , Corachan , Pere Domingo , Ribes i
Ribes, Ignasi Barraquer , Carrasco , Celis, Rodriguez -Arias, Mira, Joan Cua-
trecases , Reventos , Sayc on foren nomenats professors . El 1939 , tots ells

on foren bandejats i la Universitat fou degradada a la migrada condicio
de Ics altres Universitats d'Espanya . Los catcdres de Ics noves cspecialitats
foren suprimides i el personal docent reduit a un catedratic i un adjunt

per a cursos de 300 a 600 alumnes. Pedro i Pons deia: « Ridicula i inadmis-

sible per tots conceptes es aqucsta reduccio del professorat a que son

condemnades les Catedres ». I Lain Entralgo , pci seu canto: « La cuantia

del profesorado intermedio y su retribucion son, si Sc me permite decirlo

asi, imprescntables».

Aquest replegament tan drastic de l'activitat docent afecta tambe la

invcstigacio . La gran feina feta per l'Institut de Fisiologia de la ma d 'August

Pi-Sunycr i de Bellido queda closa i mai mes no ha estat represa. Nomes

la seccio adscrita a la Catedra de Farmacologia ha dut a terme una actua-

cio remarcable.

Tambe el Laboratori Municipal , que havia aconseguit cotes tan alter

d'eficacia i de prestigi sota la direccio de Ramon Turro , Pere Domingo i

Pere Gonzalez , sofri una brusca davallada on les scves activitats amb la

nostra tragedia collectiva.

La contesa bellica i politica tingue una altra derivacio , dolorosa en

l'ambit personal i funesta per a la collectivitat: la dispersio de gran nombrc

de metges catalans . I 1'empobriment de la villa cultural del pais ha dut

una consegiiencia igualment funesta: l'emigracio de la joventut medica.
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La dispcrsio dcl 1939 s'cnduguc a icons dcls cicntdies que mcs havien

contribuit a aixecar el niveli de la Medicina en cls paisos Catalans. Amb

tota la recanca de no poder-los citar tots, recordo August i Santiago Pi-

Sunyer, Pere Domingo, Josep Tructa, Rossend Carrasco, Bellido, Joaquim

i Antoni Trias i Pujol, Jaume Pi-Sunyer i Bayo, Joan Cuatrecases, Antoni

Oriol, Pere Gabarro, Albert Folch, Josep Puche, Emili Mira. Alguns pogue-

ren comencar una nova vida i reprendre ]a feina en el pals que els acollf.

Altres no tingucren aquesta oportunitat, Pero el mestratge de tots, tant

el dels que han mort a I'exili, com el dels que hi continuen, coin el dels

que han tornat, ha estat perdut dcfinitivament pel nostre pals.

L'emigracio dels graduats en Medicina ha estat Lambe transcendent.
Oriol Casassas calcula que un 5 per cent dels metges ernigren en acabar
els estudis o poc despres. Uns se'n van per resoldre cl problcma economic
personal, pero molts ho fan perque no troben un hoc on poder realitzar
1'afany d'investigar que senten. Avui veiem amb satisfaccio i recanca norns
de compatriotes nostres entre els qui fan feina en importants centres
d'investigacio de fora. D'Oxford ens arribaren les magnffiques troballes
experimentals de Josep Tructa sobre patologia ossia i fisiopatologia renal;
i a Massachusetts, Jordi Folch i Pi aprofundeix, almenys com qui mes, la
bioqufmica del sistema nervios. He recordat aquests dos noms com a
exemples; no son pocs els que podria afegir-hi, pero no seria oportu
de drecar aquf la Ilista exhaustiva dcls qui duen la intelligencia catalana a
servir la ciencia de tots a traves de centres forasters.

Totes les socictats cientffiques: Institut d'Estudis Catalans, Academia
i Laboratori de Ciencies Mediques, Societat de Biologia, Academia de Me-
dicina i Cirurgia, foren tancades amb pany i clau. Les publicacions, sus-
pescs.

Be que penes per les consegdencies, sempre es un consol de veure quc
els enemies de la llibertat es confessen ells mateixos incompatibles amb
]a cultura.

El recobrament

Aquesta antinomia sempre acaba, tard o d'hora, amb ]a resurreccio de
la cultura del poble. Son ben valides avui les justes paraules d'August Pi-
Sunyer en obrir el Congres de 1'any 1930 despres de set anys de silenci
forcat: <La vida catalana continua i ha pres nova embranzida. Perque no
cs possible d'anihilar ni un poble ni una cultura quan aquest poble en to
plena conscicncia i aquesta cultura s'entronca alhora amb les profundes
arrels de la terra i amb la cultura de tot arreu».

Si les institucions academiques pogueren reprendre tard o d'hora Ilurs

activitats culturals, 1'entroncament amb el pals hague d'esser dissimulat

durant llargues anyades. L'Institut d'Estudis Catalans, que no ho ha dissi-

mulat mai, ha hagut de dur una vida practicament clandestina subjecta
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a ]'humor del « Pilat,, de torn, L'Acadcmia do Cicncies Mcdiques de Cata-
lunya i de Balcars no ha pogut usar el sou apel•latiu territorial fins el 1967.

Pero la llcngua propia continuava absent de ics sessions academiques
de les publications. Se n'exceptuen les do l'Institut. El primer treball de

terra biologic aparegut en catala despres del 1939 es «Histopatologia d'una
nova capa d'epiteli semiescamos pla que cobrcix les mucoses digestives),,
clue obtingue el Premi Prat de la Riba atorgat per aquesta institucio el 1947.
L'autor es un metge emiprat, Frederic Duran i Jorda, que flavors ocupava
la direccio del departament dc Patologia dc ]'Hospital Ancoats de Manches-
ter. El segueix ,La Poliomielitis a Barcelona durant l'anv 19 9», prcmiat
el 1960 per la Reial Academia de Mcclicina, dc Barcelona, i del qual es
autor el nostrc secretari general, Frederic Coromines i Beret.

La progressio es molt lenta i, fins que cl 1962 la Societal Catalana de

Biologia no repren les seves activitats, no es produeixen sessions academi-

ques regulars en catala ni hi apareixen publicacions periocliqucs. Dos anys

mes tard, a Manrcsa, en una reunio convocada per 1'Associaci6 de Cardio-

logia i Angiologia torna a sonar la llengua dcl pais en les activitats pf1bli-

ques de ]'Academia de Cicncies Mediques. Fins el novembre de 1970 la

Reial Academia de Medicina no prescindcix ocasionalment de la llengua

forastera per a solemnitzar l'ingres d'un nou academic. I fins el goner

d'enguany no reapareix en idioma autocton ,ANNALS DE MEU[CIN:1n, ]'organ

de ]'Academia dc Cicncies Mediques de Catalunya i de Balcars, que tambe

en aqucst mes de goner ha aprovat la modificacio dels Estatuts per tal que

el scu nom oficial reeobri 1'autenticitat.

Entre tants d'esforcos per tornar a expressar la Medicina en catala,

cal donar el valor que mereix l'obra do lcs « Monografies Mcdiques» , que

reprenia passats mes de quaranta anys la +dea i. la realitzacio do Jaume

Aguader i Miro. Ha estat una empresa ambiciosa perque pretenia dc posar

a les mans de tots cls metges dels paisos catalans uns textos digncs en un

llenguatgc digne; i per tal d'arribar a un grau maxim de divulgacio, calia

estalviar tota mena de contribucio als bcneficiaris. Al cap de set anys han

estat editades tretze monografies, i ningu no gosara contradir que ]'empresa

-fruit d'un gran esfor4 d'un petit grup- ha recixit totalment.

La reinstauracio del catala en tota la nostra villa i 1'expressi6 cienti-

fiques -que tints voldrfem accelerar- ha d'esser lorcosament lenta. Di-

verses generacions de metges han estat emmollats per una escola i per

una Universitat que han volgut ignorar que el nostre pats to una llengua

propia tan noble i util com qualsevol altra; una realitat que les nostres

autoritats nomcs han rccordat quan volicn perseguir-la. Avui aquesta reali-

tat ja no es negada per ningu. El catala ha entrat, vencent grans obstacles,

a l'escola i a la Universitat. Dins les novel generacions de biolegs i dc met-

ges que sortiran aviat a la vida publica n'hi haura molts que trobaran que

el mes normal cs expressar-se en la llengua propia. No es massa agosarat

de pensar que aquest Congres pugui csser l'inici d'una nova etapa dc la

vida academica del nostre pais, de la presa de consciencia col•lectiva del
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Presidencia de la Sessio d'obcrtura . lil president del Congres, L)r. Alsina i liolill,
Ilegeix Cl discurs inaugural.

Recepcid a la Casa de la Vila de Perpinvz. El Dr. Andrea Roquere Saluda els assistents.





nostre estament. Dcia Vicens i Vives que «el primer ressort do la psicologia

catalana no es la rao corn en cis francesos; la metafisica com en els ale-

manys; l'empirisme com en els anglesos; la intel•ligencia (que jo substituiria

per sagacitat) corn en els italians; o la mistica com en cis castellans. A Ca-

talunya el mobil primari es la voluntat cl'csser». Els metges catalans dis-

trets i dispersos no li haurien servit fins ara d'argument (Casassas). Pero

ningu no ens pot llevar 1'esperanca que a partir d'ara, qui sap si gracics

a la vibracio que ha provocat la nostra crida, tornarem a esser Testament

despert i sensible que era per ally els anys de la trentena.

Que Cartes Riba em perdoni si goso de parafrasejar-lo: si un aplec pot

esser el retrat d'un estarnent, podem aspirar que aquest Congres aparcgui

amb trots caracteristics i constants del nostre. Per a be o per a mal, Cant

se val. En tot cas es per aquf que podriem for-nos un noble orgull: d'esser

algu dins una patria i dins una tradicio; i fer-nos encara un proposit:

esser alas de cara a un futur.

L'esperit de la represa

Encarats a una patria, a una tradicio, i projectats els ulls del futur

cap a una collectivitat sense estrats ni fronteres, venim a Perpinya. 0 mes

ben dit: hi tornem.

Tornern a Perpinya de bon grat. Per moltes raons. N'es una clue la

invitacio per a reunir-nos aci ha partit de vosaltres, metges del Rossello

quc vinguereu a Vic I'any passat; i ens invitareu, com altres vegades ens

heu invitat a venir per a reunions menors, pero no de menys cordialitat.

Una altra rao es el pes de Perpinya dins la nostra historia quan 1'Albera

no era frontera sing frontissa entre dos vessants d'un matcix pais. Recor-

der clue Pere III funda a Perpinya el 1350 el segon Estudi General (Univer-

sitat que avui en diriem) de ]a Confederacio catalano-aragonesa. I sobretot

hi venim de grat perquc saltant avui una frontera politica retrobem ger-

mans de nissaga i d'historia molts dels quals parlen encara la nostra llen-

gua; la llengua de la terra i de la cultura d'aquesta terra; la que servi de

vehicle a Ics aportacions de Catalunya a la civilitzaci6 de tot el petit m6n

medieval, la llengua de Toluges i del Consolat de Mar, de I'Abat Oliba i dots

marxants i dels almogavers. I hi trobcm com sempre ]es nostres barges

catalanes corn les hi hem trobades tantes vegades i les veicm ilamejar

ant's endarrera amb una mica de tel als ulls quan Albera avail aixo no

era possible. I ens trobem tarnbe de gust a Franca, patria de la Ilibertat

i de la democracia, que ha donat a la cicncia un sentit plenament huma-

nistic. La Medicina europea, i mes que cap altra la Medicina francesa, ha

influIt directament, decisivament, l'estil de la Medicina del nostre pais.

N'es testimoni cl profund sentit clinic quc sempre ha tingut, i tan solid

que ha pogut sobreviure a la forta inllucncia experimentalista procedent

dels paIsos Saxons. I es la logica francesa servida per una llengua treba-
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Ilada i matisada la que ha deixat un llegat insuperat a la ciencia clinica
a cavall dels dos segles, el passat i factual.

Els problemes que ens plantegem

Venim de bon grat per raons de comunitat i per raons d'afinitat, pero
no venim a embadalir-nos -i menys a embadocar-nos- amb la historia,
amb la nissaga i amb els Ili-ams humans quc ens ajuntcn dins una abra-
cada de germanor. Venim a plantejar-nos uns problemes que ens prcocupen
i que demanen la nostra reflexio.

De fa uns anys els conceptes, les estructures, els objectius de ]a Medi-
cina tradicional senten el trontoll que anuncia la imminencia de canvis
substancials. Podem parlar, amb fonament, de crisi de la Medicina, es a
dir d'una cruilla que s'obre davant 1'evoluci6 ininterrompuda de la seva
base cientffica i de fart d'aplicar-la. Des de la manera de comprendre la
biologia dels fenomens patologics fins a la projeccio cap a 1'individu i cap
a la comunitat dels noun coneixements en els plans de la cura i de la pre-
vencio, tot ha estat somogut en els darrers trenta anys. Essent « tot», no
podiern pas fer una revisio global del canvi ni tan sols del sentit del canvi.
Hein hagut de triar, i ens hem quedat amb tres aspectes del problema
global. Un d'essencialment biologic, la dinamica de la infeccio; un altre
d'extensa i profunda repercussio social, la funcio del metge en la recerca
de la salut; i un que es a la base de tot: 1'ensenyament de ]a Medicina, que
hem confiat als qui avui en son coprotagonistes, els estudiants.

Si dins el camp biologic ens hem decantat per la infeccio no ha estat
perque si, sino perque un dels sectors de la patologia medica que ha expe-
rimentat un canvi mes radical en els darrers decenis es el de les malalties
infeccioses. I no solament en ]lur fregiiencia sino en slur agressivitat. Els
biolegs procuraran de dir-nos tot seguit el perque d'aquest canvi, els cli-
nics n'analitzaran les consegiiencies i els farmacolegs ens explicaran tot
el molt que hem d'agrair a les novetats terapeutiques dels darrers qua-
ranta anys i el poc que els hi hem de retreure.

La inajornable necessitat de compassar la funcio del metge i l'objectiu
de ]a Medicina amb tota la complexitat que implica la recerca de la salut
ens ha dut a plantejar la segona ponencia amb una amplitud que depassa
dc molt les possibilitats conceptuals i tecniques del metge en el seu paper
tradicional.

Coin diu la justificacio d'aquesta segona ponencia, <<hem deixat enrera
els temps del metge que podia abstenir-se de coneixer les normes essencials
de I'ecologia i de la sociologia. Avui cal quc el metge sigui capac de desco-
brir les relacions intenses i molt sovint amagades que existeixen entrc el
fenomen biologic i els fenomens politics i socials,).

D'aquesta interrelacio en el pla coflectiu, se n'ocupen els nostres po-
nents amb gran solvencia; i tambe amb passio, perque aquesta comunitat
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pastada aml) tarts d'iill pondcrahlcs quc brine Cl pals, tr ncccssitat impres-

cindible de in proteccio i do in cura de tots cls qui se'n semen responsables,

metges i no metges.

Contra la deshumanitzacio de Ia Medicina

Aquest estil de considerar ]'home sa i ]'home malalt en tota la seva

complexitat, cal que el metge no 1'oblidi ni un moment en ]a seva quotidiana

feina de curar. Aqucsta complexitat que avui estudicm en el pla col•lectiu

ha de regir 1'actuaci6 del metge tambe en el pla individual. No seria bo

que el macrocosmos de la comunitat obtingues mes deferencics que el

microcosmos huma. L'home sa i ]'home malalt no han d'esser mai un

numero de Ilibreta, una historia clinica, un cas per a illustrar una sessio

academica. Un ulceros, tin hipcrtens, un anginos es un individu que al

costat del problema patologic tc sempre problemes humans: familiars,

laborals, economics. Es un fet que el metge no pot oblidar mai, perque

Iota aquesta problematica, de tcssitura a vegades angoixant, pot influir

decisivament en 1'evoluci6 de 1'organopatia. He tractat no fa pas gaire

d'assenyalar la diferencia i fins i tot l'antagonisme quc pot haver-hi entre

]a ciencia de guarir malalties i ]'art de curar malalts. Aquest art exigira

sempre la comprensio de ]a personalitat del malalt a traves de in comu-

nicacio que el metgc ha d'establir-hi des del primer contacte.

Fer ressaltar aqucsta exigencia cs avui mes imperios que mai perque

tots veiem que 1'exercici de la Medicina s'encamina cap a la despersona-

litzacio del malalt i del metge. Aquell es va convertint en un objecte d'es-

tudi; aquest va essent depassat per la tecnica de l'utillatge. Cada cop rnes,

cl malalt se sent tries atrct Del prestigi d'una institucio que Del nom d'un

metge. Cada cop el metge se sent menys disposat a aprofundir el dialog

amb el malalt i mes inclinat a refiar-se de les indicacions impersonals dels

parametres.

Potser alga pensa que aixo son aprensions d'un metge veil. A mi em

recomforta de veure quc dins ]a segona ponencia hi ha dues aportacions

de metges ben joves que reveler preocupacions similars a ]es meves. Una

d'elles parla dels malifets de 1'exercici despersonalitzat de in medicina;

urn altra rcivindica el dret del malalt a tenir una informacio fidedigna

del seu estat i a participar en Ies decisions a prendre. Totes dues advoquen

com jo ho faig era perque per damunt de la tecnica sigui la comprensiO

integral de ]'home malalt del cos o de l'esperit alto que presideixi ]'art

de curar.

Justificaci.o de la convocatoria

No seria oportu de continuer glossant els tomes dcls quals cis mes

entesos que jo tractaran avui, dema i dema passat. Deixant do Banda In
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tecnica, es oportu de reivindicar ara la legitimitat de la nostra convoca-
toria concretada als metges i altres biulegs de llengua catalana.

Podriem explicar-la corn el resultat de ]a imposicio de la vida, de la
consciencia i de la llengua catalanes revifades avui despres de decennis
de silenci, com ho varen esser per la nostra Reinaxenca despres de quatre-
cents ant's de decadencia. Peru hi ha quelcom mes o si voleu alto que n'es
]a concrecio: 1'escola biologica catalana.

Marti i Julia, un home excepcionalment lucid, n'assenyalava els trets
fonamentals: qualitat purament cientifica de la funcio clinica; individua-
litzacio del cas clinic, i no de malalties; consciencia del valor transitori de
]a hipotesi actual; concedir tanta importancia a l'estudi del subjccte coin
al dels agents patogens; sintesi psico-orgsnica.

Segons Cameras-Roca, aquesta escola nostra to dos moments estel•1ars:
el primer al segle xiii amb ]a gran figura del valencia Arnau de Vilanova,
amb el mallorqui Ramon Llull i amb Eiximenis, nascut a Girona i mort
aquf a Perpinys. El segon, en el nostre segle, entre 1903 i 1939. Pedro i
Pons lliga aquest segon esclat de la nostra Medicina amb la fundacio de
l'Academia de Ciencies Mediques el 1878. L'Aeademia posa fi efectivament
a una epoca en que els mctges illustres no tenien continuadors; es a dir,
deixebles. Ella els posa en contacte amb llurs collegues, els humanitza i
estableix entre uns i altres un corrent d'estimul i una atmosfera d'emulacio.
En poqucs paraules, crea una escola.

L'escola biologica catalana te, doncs, historia propia, i aixo ja es un

certificat d'existencia. I to tambe, com acabo de dir, unes caracteristiques

diferencials; caracteristiques que queden perfectament explicades perque

Catalunya, essent pais de marca, ha rebut mes influencies culturals dels

veins i ha estat mes afectada pets vents d'opinio i de tendencia que qual-

sevol altre pals situat mes a recer. Hi ha una afinitat entre nosaltres i

Europa en la rnanera d'entendre la Medicina que no ens vexa sing que ens

distingeix.

Si en el tcrreny conceptual es ben just d'alinear-nos dins una comu-

nitat, ho es tambe en el tcrreny dell requcriments operatius. Amb els nos-

tres Congressos, venia a dir Pi i Sunyer en obrir el del 1930, «els metges

catalans formaran un cos viu i conscient capa4 de forjar una personalitat

plural molt superior a la suma amorfa d'individus». Una personalitat que

es manifests decididament per la consciencia gremial en crear el Sindicat

de Metges de Catalunya nascut dins el III Congres de Metges de Llengua

Catalana reunit a Tarragona el 1919; i que continua reivindicant avui abans

de tot una unitat espiritual, ni politica ni geografica, sing apuntalada en

el vincle immaterial de la llengua. L'apel•lacio <de llengua catalana» , que

hem donat al nostre Congres coin tingueren els precedents, vol dir, doncs,

que hi son convocats els metges i altrcs biulegs de tots els paisos on la

nostra llengua es vigent, sense exclusio de cap mena. Tant o mes que els

catalanoparlants de naixenca, hem d'acollir i d'escoltar els qui en son

d'adopcio; en Ilavis d'ells, la nostra llengua, ni que sigui premiosa, mereix
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una mes alta cstima pcrquc traducix un afany do connpenetracio i d'afecle.

Probablement alga pensa que davant l'escassa o nulia audiencia inter-

nacional del catala seria millor que els nostres estudiosos adoptessin

decisivament per a I'exposicio de llurs treballs una llengua d'ambit mon-

dial. P',s evident que com a vehicle de relacio exterior hem de fer-ho com

ho fan paisos la llengua dels quals to un area pctita. Pero tambe es un fet

que els paisos europeus d'una solida tradici6 cultural amb idioma d'area

tan reduIda com la nostra o mes (Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca,

Holanda, Flandes) no n'usen d'altra en les sessions academiqucs, cn les

universitats i en Ies publicacions interiors.

He dit -i ho rcpeteixo pcrquc sempre es just i oportu- que demanar
i estimular l'us del propi idioma cn les reunions i publicacions mcdiques
es molt mes que una vclleitat patriotica; as voles aprofitar el millor pro-

ducte de la nostra cultura de segles, que es ]'idioma, per tal de formular
la nostra cultura d'avui amb un matfs propi; un matfs que ve a enriquir

el patrimoni intellectual de tota la humanitat. Perque tot idioma culte

conte en exclusiva una guspira del pensament huma. Si tun idioma queda
marginat i finalnnent mor, el capital ideologic coma a tots cis homes

haura sofcrt una pcrdua tan petita com vulgueu peso irreparable.
Hem de fer-nos, doncs, dignes de Ics paraules que Delbouille, de Licja,

adreca en el VIII. Congres Internacional de Lingufstica Romanica als
representants de cultures no officials, de cultures sense excrcit, que deia
no se qui: «pcuples qui sons rester fidelcs a leer tradition lingiiistique
parce qu'ils ont su restcs fidelcs a eux manes». Avui nosaltres podem
esser fidels a nosaltres mateixos pcrquc la Medicina, com qualsevol_ altra
faceta de la cultura, pot esser expressada en catala sense limitacions i
amb les matrixes possibilitats do formulacio que les de qualsevol altra
liengua; disnosem d'un idioma culte, precis, net i sic. «Perque -diu Caries
Riba- aquf ha estat el gran afer, la gloriosa i no per tothom compresa
ambicio: crear-nos una llengua comuna, clara i apta, indefinidament dis-
ponible... gracics a un esforc de disciplina lingUIstica col•lectiva que es
potscr cl mes admirable de iota la renaixenca catalana». Admirable i indis-
pensable pcrquc "Si una llengua ha de viurc cal que es trempi i s'enro-
busteixi amb tots cis vocabularis tccnics», deia fa molts anys Rubio i Lluch.

En aquesta feina de retornar el catala a la seva antiga categoria de

llengua de cultura, ha estat decisiva l'actuacio de l'Institut d'Estudis

Catalans creat per Prat de la Riba el 1907. Gracies als homes de ciencia

i als filolegs de l'Institut, hom ha pogut fixar tot a116 que un idioma to

de convencional pcrquc pugui esser un instrument valid per als estu-

diosos. I en cl camp concret de la Medicina, I'edicio del Diccionari Cora-

chan i del Voeabulari Medic de ]'Academia son dues contribucions essen-

cials.

Amb aquest instrument idoni del tot que cs el catala d'avui podem

treballar arduament -i ho hem de fer- per la indefinida creacio i supe-

racio d'una cultura propia i alhora universal. A nosaltres, biolcgs i mctgcs,

37



ens toca , abans de tot , d'aprolundir una tccnica per tal d ' expandir-ne
despres cis guanys a benefici de la collectivitat. Per minuscul que sigui
cl hoc de partida , cis camins de l'esperit son oberts per a tothom; i ho
reran scmpre . Aprofitem -los per tal de fer present el nostre pais entre els
que maiden per millorar les condicions de vida de ] a Humanitat.

Cal no oblidar que una cultura , quc 1'esperit d'un poblc, nomcs poden
esscr forjats amb vocacio i dcdicacio constants . Nomcs amb l'esforc de
cada dia podrem drecar una patria. Nomcs amb 1 ' esforc de cada dia at
scrvei d ' un objectiu noble i altruista podrem aconseguir quc Cl nostre
estament sigui respectable.

Quc aquest Congres -modest , si voleu , pcro plc d'il•lusio i d'espc-
ranca- sigui una fita en la trajectoria ascendent do la nostra cultura i de
la nostra consciencia col•lectiva.
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