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J. M. B:vrisr :x i RocA : Senyores i senyors , haig de comencar dema-

nant excuses , demanant perdu d ' ocupar aquest Iloc que ocupo en aquest

moment . Jo no soc metge, no entenc res de Medicina i segurament que

pensareu quc soc un intros i em podcu acusar d'intrusisme , pero cs que

ni tan sols soc curandcro ; 1'6nica cosa que soc, es una mica interessat en

la Histuria i , fent Historia de la cultura catalana , sobretot pels cursos

que havia de fer a la Universitat de Cambridge , em va interessar el Iligam

entrc els merges catalans i Montpelier . Montpelier va esser sempre el cen-

tre dels estudis de Medicina des de l'Edat Mitjana , as alli on es va anar

formant tota 1'Escola catalana , i cs per aquesta rao que avui em trobo

en aquest floc . Corn que tenim el temps molt just i hi ha diverses comu-

nicacions , Bono seguidament la paraula al Dr. Gabarro perque exposi la

seva comunicacio.

TRES FIGURES DEL CONGRES DEL 1936:

PUIG-SUREDA, CORACHAN, VIVES CASAJUANA

PERE GABARRO I GARCIA

Scnyor President,senyors congressistes: el meu proposit es de recor-

dar lies metges que prenguercn part activa en el nove Congres, celebrat

aqui mateix, a Perpinya, el juny de 1'any 1936. No pretenc sing donar

Ona nota biografica del tres metges citats, car altra cosa no em per-

met el temps de que disposo; son: el Dr. Joan Puig i Sureda, que en

fou el seu President; el Dr. Manuel Corachan, delegat de Sanitat de

la Generalitat de Catalunya, i finalment el Dr. Salvador Vives i Casa-

joana, que fou el Secretari del Congres. De tots tres, el Dr. Corachan

mori l'anv 1942, cl Dr. Vives mori el 15 dc maig del 1965, i cs viu encara

el Dr. Puig i Sureda amb noranta-sis anys, tot i que esta immobilitzat en
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una cadira i des de fa temps sense cap apariencia de recuperacin. El doctOF

Puig i Sureda cs empordanes, va neixer a I'Escala l'any 1880, era cirurgia, i

com tots els cirurgians del comen4ament de segle, es dedica a la cirurgia

en general, pero el seu fort, la seva vocacio fou la cirurgia abdominal i es-

pecialment la gastrica i la intestinal. Fou nomenat pel Patronat de la Uni-

versitat Aut6noma professor de Tecnica Quirurgica a la Facultat de Mcdi-

cina de Barcelona, on vaig tenir el goig d'ajudar-lo. A i'Hospital Clinic de

Barcelona, on treballava, li cren enviats els malalts gastrics mes delicats, en

una epoca on la mortalitat per operacions abdominals era alta, i recordo

que passa un any sencer sense una cola defuncio; hi contribui en una gran

part la preparacio pre-operat6ria de cada malalt, pero sobretot hi havia

I'habilitat quirurgica manual del Dr. Puig i Sureda i la cura extraordinaria

quc posava en cada acte quirurgic: estudiava be el malalt en cada cas i

quan creia que es tractava de fer una operacio fora de serie, es decidia

a fer-la primer en on cadaver. Puig i Sureda estava molt ben documentat,

llegia molt, pero no acceptava res fins que no trobava que el que diem

estava d'acord amb els seus coneixements i amb la seva experiencia de

cirurgia. No fiant-se mes que d'all6 que sabia del cert, feu estudis i opera-

cions en gossos per tal de comprovar details de la secrecio gastrica; recor-

do un dels casos en ci qual dividf ]'estomac en tres cellos separades, la

del cardias, la de la gran curvatura i finalment ]a pil6rica, i aixf pogue

examinar la secrecio de cada seccio, I obtinguc dades que no estaven del

tot d'acord amb all6 que afirmaven algunes Fisiologies. Puig i Sureda ens

ha deixat poques publicacions, pero totes son fruit del seu treball personal

i de la seva experiencia. A les seves publications no hi ha ni palla ni copies

innecessaries; es preocupa molt de les infections abdominals, atribuides

als defectes d'aseptitzacio o irregularitats de les sutures; en cis seus escrits

fa descripcio detallada de ]a gastrectomia normal, tai com ell ]a practicava,

descriu Ies anastomosis intestinals, previa aseptitzaciu del budell, indica

details essentials en les sutures mucosa, muscular i serosa, parla del paper

del greix triploic com a element de la fase de nccrosi i consegiient infec-

cio de les sutures. El discurs d'ingres a la Reial Academia de Medicina i

Cirurgia es un treball molt consciencios i complet sobre la perforacio

aguda gastro-duodenal. Finalment, to el goig de publicar una revisio de

vint-i-un casos operats de cancer de colon sense que tingues cap defuncio,

durant dos ant's. Crec, en resum, que els seus escrits tenen un gran valor

i qui cs proposes d'cstudiar-los a fons obtindria una collita molt profitosa

per a estudiar les tecniques de la cirurgia abdominal. I per acabar, deixeu-

me recordar unes paraules que Puig i Sureda digue en el seu discurs presi-

dencial del Congres de Perpinya data fa quaranta anys. Referint-se a la

unitat espiritual dels catalans de I'una banda i de 1'altra del Pirineu, deia:

«Fins i tot Ics ncus del Puigneulos, quan es fonen, no saben on decantar-se,

si cap a 1'Emporda o cap at Rossell6, pero tant li fa, quc es decantin ally

on sigui, trobaran els mateixos boscos d'alzines, les mateixes vinyes, iguals

sembrats i finalment s'abocaran, fonent-sc en una abracada, en la nostra
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nuu' Meditcrrania que tanta transcendencia ha tineut en la Historia dell

nostres pobles».

Anem a parlar ara del Dr. Salvador Vives i Casajoana. Fou el Secre-

tari de 1'6ltim Congres, era psiquiatre, amic i deixeble de Marti i Julia,

amb el qual col•laborara, tant a l'Institut Frenopatic de les Corts corn al

Sanatori Psiquiatric de Sant Boi; per oposicio guanya ]a direccio del Mani-

comi de Salt, i des de Salt treballa no solament en l'organitzacio del

Manicomi, sing que feu estudis sobre 1'alcoholisme a les comarques giro-

nines, el regim alimentari de les malalties mentals, 1'estudi de la profilaxi

de les malalties mentals, i l'organitzacio de 1'asistencia psiquiatrica. Mes

endavant fou nomenat Director General dels serveis tecnics de Psiquiatria

do la Generalitat de Catalunya. Fou cornissionat per a estudiar cls serveis

psiquiatrics i I'assistencia familiar a Franca, Italia, Suissa i Belgica; Vives,

home integre i profundament catalanista, quan vingue la Dictadura i ]a

Mancomunitat es converti en una entitat gubernativa, renuncia els sous

carrccs; s'hi reintegra despres durant la Republica, tot treballant nova-

ment en la mateixa feina quc havia comencat, i ho perde tot amb I'alca-

ment de Franco. Hens aci un fet que es repeteix a travcs de la Historia,

i es que els enfonsaments politics porten sempre un retard o una destruc-

cio de les Institucions preparades conscientment a travcs d'anys d'esfor-

cos i d'inteldigencia; avui dia, 1'organitzaci6 psiquiatrica de Catalunva es

cairebe al mateix Hoc on era quan se celebra el Congres de Perpinva

de fa quaranta anys. Crec que val molt la pena de comentar un xic el seu

treball postum, sobre la involucio psiquica funcional, on fa un estudi detin-

gut de les questions geriatriques; parla de les trey epoques de la vida: el

creixement, la maduresa i la senectud; fa una diferenciacio capital entre

la vellesa dels organs del nostre cos i 1'estat del nostre cervell, i diu que,

si a vegades hi ha paral•lelisme entre el cervell i el cos, altres vegades el

cervell es manic be mentre el cos envelleix; menciona que les cel•lules

cerebrals no es reprodueixen, mentre que les de la resta de 1'organisme

poden renovar-se per reproduccio, i per aixo afirma que I'esdevenidor de

les cellules cerebrals esta predeterminat en l'embrio fetal. Aixi s'explica

que hi hagi ancians l'organisme dels quals presenta tots els signes de la

decrepitud i en canvi llur intelligencia es mante Integra; el proces de se-

nectud pot determinar una involucio dels organs del cos i respectar cl

cervell. Cita, entre altres, que Rodin, a vuitanta anys, continuava esculpint

amb la mateixa traca de sempre; que Voltaire, que segons lcs croniques,

tenia el cos dernacrat, descarnat, redu'it a ]'estat d'esquelet, a vuitanta-un

ant's corregia les sever obres en quaranta volums; que Joan XXIII, a vui-

tanta-tres anys, publica la Pacenz in terris, i que Pau Casals, passats de

bon tros els vuitanta anys, encara entusiasmava I'auditori amb el seu vio-

loncel; i jo afegeixo: recordem-nos de Pau Vila. Vives es casa amb una

empordanesa, dona molt activa i atreta per la musica; desgraciadarncnt

mori aviat; no tingueren fills, i e] Dr. Vives mori el 15 de maig de 1965,

als setanta-nou ant's d'edat. Home ric, deixa la seva fortuna i feu hereus
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universals Bergos, Iglesics i Sanchez, els quals decidiren Cie crear Ia Fun-

dacid Salvador Vives i Casajoana, que tc publicats fins ara quaranta-dos

Ilibres d'interes general, realment molt ben presentats. Salvador Vives no

solament s'interessa per ]a Psiquiatria sing que tinguc una vida molt activa

dintre ]es institucions mediques: fou Secretari General del Sindicat de

Metges de Catalunya i Balears, fou Secretari General de l'Associacid Gene-

ral de Metges de Llengua Catalana i del Congres de Perpinya, el 1936;

i fou tambe Secretari General do la Lliga Catalana d'Hi'gicne Mental. Fou,

doncs, la vida del Dr. Vives, una vida intensa, dedicada principalment a la

Psiquiatria, pero enscrns a totes les activitats mediques ell g==eneral, sempre

posant per damunt de tot ]a seva catalanitat incorruptible.

Una altra figura del Congres del 1936 fou Manuel Corachan. Haig de do-
nar grades al Dr. Pi-Figueras perque moltes de les notes les tine tretes d'una
biografia que ell va escriure. Vingue al Congres de Perpinya de 1'anv trenta-
sis corn a representant de la Generalitat de Catalunya, de ]a qual era conse-
11er de Sanitat. Corachan nasque a Xiva, prop de Valencia, en una zona do
parla castellana; ]'any 1886 perde la mare i poc temps despres se'n va anar
a Barcelona a Casa del seu oncle i de la seva avia. Estudia el batxillerat
mentre fa de barber, per guanyar-se In vida, a la barriada de Sants. A divuit

anys acaba el batxillerat, i acaba la carrera a vint-i-quatre. Ingressa a l'Hos-

pital de la Santa Creu Cie Barcelona, al servei del Dr. Alvar Esquerdo, de

qui aprenguc molt. Alli conegue tambc el Dr. Ribas i Ribas, gran cirurgia,

de qui Corachan fou intern i ajudant de confianca. El 1921 es let cap Cie

servei de ]'Hospital de ]a Santa Creu; el mateix any inaugura la Clinica

Corachan a Sarria. L'any vint-i-nou, tot ]'Hospital es passat al nou Hospital

de la Santa Creu i de Sant Pau. No era home de discursos, explicava les

coses breument i amb claredat, el seu treball era polit, precis i atrevit,

pero amb ple coneixement de causa. Recordava als sous alumnes allo de:

fes als altres allu que voldries que et fessin a to mateix. Des d'aleshores

fins a 1'anv trenta-sis to una gran activitat. Assisteix a molts comgressos,

a Barcelona, a Valencia, a Sevilla, Paris, Roma, Londres, Varsovia, el

Caire. El 1933, la Universitat Autonoma de Barcelona el nomena professor

de Patoiogia Quirurgica de In Facultat de Medicina de Barcelona, que pot

exercir des del seu servei de Sant Pau; es tan gran ]'exit de les seves ense-

nyances que es veu obligat a limitar el nombre d'alumncs, que era supe-

rior al dels que acudien a la Facultat de Medicina. L'any vint-i-u fou Secre-

tari de ]'Academia de Ciencies Mediques, i el irenta-dos en l'ou President.

El seu till gran, Manuel Corachan, tambc va ser metge, s'especialitza

en neurocirurgia, despres d'una preparacid intensa en diversos centres de

]'estranger. Corachan deixa moltes publicacions, interessants i voluminoses;

en citarern algunes: un monumental Tractat de Cirurgia gastrica, en dos

volums; un Ilibre sobre la cirurgia del colon, de cent setanta-tres planes,

la Clinica i Tcrapeutica d'Urgencia amb la collaboracid del Dr. Dornenech

i Alsina, una monografia medica sobre ]a cirurgia en els processos abdo-

minals, i molles altres publicacions. Amb l'alcament Cie Franco i la Guerra
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Civil, s'cxilia a Franca primer, on no Pogue operar perquc la legislacio

francesa no ho permetia. L'any trenta-set, invitat pci Govern, marxa a

Venecuela, i pocs dies despres d'arribar a Caracas li comuniquen la mort

del seu fill metge, que portat per circumstancies excepcionals a la zona

I ranquista, fou posat a primera ifnia a fer de «camillcr» , ancu a saber

amb quines intencions, i allf lou fcrit de mort. A Venecuela, tot i quc ja

era Catedratic de Tecnica Anatomica, tampoc no pot operar fins que un

any mes lard revalida el titol de Doctor cn Medicina. El jury de l'any

quaranta-u torna a Barcelona, a 60 anys; tot i Ics amargors passades, retor-

na plc de vitalitat i repren cl seu treball a 1'Hospital de Sant Pau i a la

seva Clinica. El dia 20 do gener dc 1942 opera per ultima vegada a Sant

Pau, i cl matcix dia a la seva Clinica. Emmalalti d'una severa infeccio i

rapidament s'agreuja, i cl dia I de fcbrcr mori, sembla, de tifus exante-

matic. Parlern ara do la seva obra magna, per a nosaltres, cl Diccionari

de Medicina en llengua catalana. El mestre Fabra, en el prolog diu: ,Cal

agrair I'esforc i cl patriotisme de tots els collaboradors i en especial la

dircccio i mecenatge de Manuel Corachan, quc per esser ori-inari de la

zona castcllana de Valencia, Xiva, mereix encara inns ]a nostra sincera

felicitacio». El mateix Corachan comenta: ,Pretenem que el diccionari

solucioni tres problemes importants amb els quals topa diariament Cl

metge catala: Cl primer, escriure els seas treballs i fer Ics sevcs confe-

rcncics en un catala correcte; el segon, copsar el sentit precis de les expres-

sions quc empren els malalts en exposar-nos Ilurs trastorns; el tercer,

intcrprctar els tcxtos antics de Medicina». I per acabar, deixeu-nee recor-

dar tanrbe arcs paraules del mateix doctor Corachan, en cl discurs quc

feu en el Congres de Perpinya dc I'any trenta-sis: <<Vull exaltar una llen-

gua comuna, quc no es patrimoni exclusiu dels valencians, o dels mallor-

quins, o dels catalans, o dels rossellonesos, sing quc es de tots i cadascun

de nosaltres; llengua quc as senyora per la gran riquesa de les obres, anti-

cues i modernes, que l'han escollida coin a instrument d'expressio, i per

damunt de tot, perquc as la llengua rostra. Honorcm-la nosaltres en aqucs-

Ics reunions i procurem sempre enaltir-la i piestigiar-la per la consistencia

i valor del nostre treball i del nostre esforc cientific».

Tres homes: Joan Puig i Sureda, Salvador Vives i Casajoana i Manuel

Corachan, quc ens posen un cxemple a seguir per a l'ennobliment dc la

rostra cultura.

J. M. B:vrisi v i Roc:v: Ens cal agrair al Dr. Pere Gabarro la comu-

nicacio que ens acaba de fer i I'homenatge quc representa per als metges

i cirurgians que havien iniciat i iinpulsat aquests Congressos de Llengua

Catalana. Els quc varen intervenir en l'organitzacio del Congres del 1936

troben avui uns bons continuadors entre tots vosaltres en la tasca quc

ells havien iniciat. Passo la paraula al senyor Joan Parellada, quc fa una

comunicacio sobrc «Les trepanacions prehistoriques als Paisos Catalans».
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