
ACTE COMMEMORATIU DEL SETANTA-CINQUE ANIVERSARI
DEL PRIMER CONGRES DE METGES DE LLENGUA CATALANA

L'Acte commemoratiu del Setanta-cinque aniversari del Primer Congres de Metges de
Llengua Catalana fou presidit per Josep Laporte i Salas, Honorable Conseller d'Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya i president de l'Onze Congres de Metges i Biolegs de
Llengua Catalana, el celebrat a Reus I'any 1980. L'acompanyaren a la presidencia, Emili

Balaguer, catedratic d'Historia de la Medicina i president del Dotze Congres; Bonaventura
Clotet, net del secretari del Primer Congres; Ramon Trias i Rubies, fill de Joaquim Trias i
Pujol, que presidi el Sete; Anna Puig Sureda, filla de Joan Puig Sureda, president del Nove;
Josep Bernabeu, de la Divisio d'Historia de la Medicina de la Universitat d'Alacant; i Oriol Ca-
sassas.

JOSEP BERNABEU pronuncia el seguent parlament:

«Senyor President, Honorable Senyor Conseller, senyores i senyors, siga la meva inter-
vencio en aquest acte commemoratiu del setanta-cinque aniversari del Primer Congres de
Metges de Llengua Catalana, per assenyalar; per una banda alguns dels trets mes impor-
tants de la presencia valenciana, per mes que aquesta ja fou analitzada i estudiada pel

professor Emili Balaguer amb motiu del XII6 Congres, el primer que tingue Iloc en terres
valencianes, i d'altra banda per a manifestar algunes reflexions entorn al que aquestos 75
anys han suposat i suposen per al Pais Valencia i la societat valenciana en general.

))La presencia valenciana des dels inicis dels congressos ha estat forga rellevant, tant
quantitativament com qualitativa. De fet, moltes de les figures mes importants de la medicina
valenciana del periode contemporani han deixat un clar testimoni de la seua participacio
activa tant en la vessant cientifica dels congressos, com des del seu paper d'intel-lectuals

compromesos en els problemes de la societat valenciana del seu temps, en donar suport i
contribuir al reconeixement d'una comunitat linguistica i cultural de parla catalana.

))Una vegada mes, resulta obligat recordar noms com el de Fausti Barbera i Marti, qui,
compromes en totes aquelles institucions i activitats encaminades a despertar i promoure el
sentiment nacionalista valencia de primeries de segle, utilitzara i posara a disposicio dels
primers congressos tot el seu prestigi com a professional i com a cientific a fi d'aconseguir
una presencia valenciana que anara mes enlla de la purament testimonial; el paper desenvo-
lupat per personatges com el Dr. En Vicent Peset i Cervera, actiu participant en els congres-

sos i president d'Honor pel Cos Medic Valencia al Primer Congres en el 1913, o el seu fill, el
Dr. En Joan Bta. Peset i Aleixandre, a qui, despres d'una vida plena d'activitat cientifica i
docent els seus darrers anys de representacio popular el dugueren a la mort en ser afusellat
pels franquistes I'any 1941. Junt a ells i entre altres noms, els de Josep Rodrigo Pertegas, un
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nostre mon cultural, en la vida de la societat catalana, com un fet sense connexions, aillat i

per sorpresa. En el moment dels inicis -igualment com despres, al Ilarg dels seus setanta-

cinc anys de vida- els Congressos eren una consequencia, una resposta a una circumstan-

cia; eren -com sempre- la voluntat de contribucio a una empresa col lectiva d'abast molt

mes ampli que I'estrictament cientific.

»Els primers anys del segle Catalunya visque un extraordinari moviment politico-cultural

que, amb la figura capdavantera d'Enric Prat de la Riba, dugue a creacions com, per exem-
ple, I'Institut d'Estudis Catalans, la Societat de Biologia, la Biblioteca de Catalunya i la xarxa

de Biblioteques populars, I'Escola del Treball, la d'Infermeres i la de Bibliotecaries, el Museu
d'Art de Catalunya, el Servei de Pedagogia de la Mancomunitat i, en altres ordres de coses, el

Servei d'Assistencia Social dels Tuberculosos o els Cellers cooperatius. Rovira i Virgili, d'a-
quest periode, arriba a dir: "Mai no s'ha bastit, enlloc, amb tan poques pedres, un tan bell i tan

vast i tan solid edifici".

»Aquest conjunt de realitzacions era el resultat d'una presa col•lectiva de consciencia de
catalanitat i de la consequent voluntat d'edificar un pais digne. Els metges catalans no en
foren absents: I'any 1903, Domenec Marti i Julia -un dels caps mes clars que ha tingut

Catalunya en aquest segle, que des de la Mancomunitat inicia una modelica dignificacio de
I'assistencia psiquiatrica- presenta al Primer Congres Universitari Catala -el que origina els

Estuds Universitaris Catalans, una veritable Universitat catalana Iliure- una ponencia sobre
<Organitzacio de la Universitat catalana», amb uns punts de vista que encara avui tenen

validesa; I'any 1906 fou celebrat el Primer Congres Internacional de la Llengua Catalana, que
reuni uns tres mil congressistes procedents del Principat, del Pais Valencia, de les Illes, de la
Catalunya del Nord i de I'Alguer, amb una representacio medica molt notable' i amb un treball

que Antoni Bartumeus presenta, en nom de ('Academia i Laboratori de Ciencies Mediques,

sobre «Necessitat de reconstituir el Ilenguatge medich-biologich catala», probablement la

primera manifestacio d'una preocupacio que actualment encara inquieta.2 El mateix any

1906 tingue Iloc el primer congres medic en Ilengua catalana: el Primer Congres d'Higiene de
Catalunya. El presidi Felip Proubasta i August Pi i Sunyer presidia la Comissio executiva; el
secretari general, Manuel Mer i Guell, digue que: "Hem procurat, en escollir els temes, que
responguessin a les apremiants necessitats de Catalunya.3" En una de les ponencies -la

relativa a I'habitacio obrera-, el Congres aprova unes conclusions que havia proposat Dome-

nech Marti i Julia, amb un preambul que, al cap de mes de vuitanta anys, podria tornar a esser
escrit.4 I ('any 1907, el mes de gener, ('Academia i Laboratori, esent-ne president Ricard

Botey, inicia la publicacio dels seus «Anals de Medicina» en catala; sera la publicacio medica

catalana de maxima continuitat.

»En aquest medi i amb aquest cumul de precedents, era inevitable la convocatoria dels

Congressos de metges de Ilengua catalana.

>>PRIMER CONGRES

»La idea de la seva celebracio fou de Manuel Salvat i Espasa i Enric Ribas i Ribas; des del

primer moment se'Is uni Domenec Marti i Julia. El projecte fou exposat a ('Academia i Labora-

tori, que I'accepta. Fou nomenada una Junta organitzadora5 de la qual el president era Miquel

A. Fargas i Roca6 i el secretari, Bonaventura Clotet.
vVull aprofitar aquesta ocasio per dir que, en bona part, ('exit d'un Congres -i, semblant-

ment, d'una entitat o d'una institucio- depen del seu secretari i, injustament, el seu nom
moltes vegades es mig oblidat. Devem el nostre reconeixement a les persones que han dut a
terme aquesta indispensable pero grisa missio; missio que en aquest Primer Congres de
Metges de Llengua Catalana acompli d'una manera fervorosa i apassionada Bonaventura
Clotet. Nomes cal Ilegir per a convencer-se'n el seu parlament en I'acte inaugural 7
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,El Congres consta d una ponencia sabre Valaa serneiologrca de l examen de la

sang.8

)>El President Fargas , que en el discurs inaugurals digue : "que qui renuncia a la Ilengua

propia , escapsa sa personalitat ", proposa -per tal que els Congressos fossin el punt de

convergencia de totes les societats mediques dels Paisos Catalans- que ('Academia i Labo-

ratori renuncies a l'organitzacio dels Congressos segbents i que fos creada una Associacio

General de Metges de Llengua Catalana que en tingues cura.

»SEGON CONGRES

>>El Segon Congres no tingue Iloc ('any 1915, com era previst, a causa d'una epidemia

que en aquell moment assolava Barcelona. Se celebra del 24 al 28 de juny de 1917, tambe a

la Facultat de Medicina de Barcelona, com el Primer, sota la presidencia de Joan Freixas i

Freixas,10 que en I'acte inaugural pronuncia un discurs amb importants referencies hist6ri-

ques.11

Al marge de les ponencies12 i les comunicacions, d'aquest Congres cal destacar que,

atenent un suggeriment del president, la Junta organitzadora13 impulsa una Exposicio Biblio-

grafica d'obres cientifiques d'autors catalans. Fou publicat un inventari de I'Exposicio, amb

una vibrant presentacio de Joan Freixas i Freixas,14 que compren 2.625 titols. En aquest

inventari, la Bibliografia Medical de Catalunya, hi figuren des d'obres del segle xiv fins a

publicacions de ('any del Congres; citem-ne nomes uns gloriosos exemples: I'Epistola de

Jaume d'Agramunt als Paers de Lleida, el Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia del

mestre de Valencia Lluis Alcanyis,... Es una obra d'indispensable consulta per a tots aquells

que vulguin historiar la Medicina a Catalunya, car els titols inclosos van acompanyats moltes

vegades de comentaris relatius a ('obra o be de notes biografiques de I'autor.

»D'aquest Segon Congres es tambe memorable I'aportacio de Fausti Barbera. Aquest

valencia it-lustre, que ja havia estat congressista del Primer, feu I'elogi del beat Joan Gilabert

Jofre, fundador de ('Hospital de la Santa Creu del Calvari, que, just a comenpaments del

segle xv, era el primer manicomi radicat en paisos cristians. El discurs de Fausti Barbera15 fou

dit en homenatge a fra Gilabert Jofre; amb la nostra perspectiva, ('hem de considerar, a mes,

un homenatge al Congres que el feu possible.

STERCER CONGRES

8EI Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana16 se celebra a Tarragona, presidit

pel sifilograf i erudit de la nostra Medicina Josep Maria Roca i Hera,17 els dies 27, 28 i 29 de

juny de 1919. Amb aquesta reunio s'iniciava la realitzacio del desig que fossin totes les

comarques dels Paisos Catalans les que participessin a la tasca comuna.

»EI president Roca i Heras obsequia els congressistes amb un volum de la seva obra La

Medicina Catalana en temps del Rei Marti, unes paraules del qual li serviren per a cloure el

seu parlament inaugural.18

>)Durant la celebracio del Congres de Tarragona, els metges catalans "reconegueren Ilur

condicio d'obrers intellectuals i iniciaren la idea de fundar el Sindicat de Metges de Catalu-

nya." Alli mateix foren signades les primeres inscripcions de soci.
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))QUART CONGRES

))EI Quart Congres'9 tingue Iloc a Girona els dies 26, 27 i 28 de juny de 1921; el presidi

Josep Pascual i Prats,20 que en el parlament inaugural 21 reclama hospitals per a les co-

marques.
))D'un gran valor historic es la biografia del mestre Guillern Colteller, "fisic que fou dels

reis Pere III i Joan I", que Josep Maria Roca i Heras exposa en sessio especial22 i que dona

Iloc a la col locacio d'una lapida commemorativa al Salo de Sessions de I'Ajuntament de

Girona. Puc anunciar que aquesta lapida -desapareguda amb el temps i les turbonades- ha

estat retrobada en un raco de magatzern i que, per gestions d'aquest Tretze Congres i de

I'Agrupacio de Ciencies Mediques de Girona, sera novament exposada en el Iloc adequat.

))CINQUE CONGRES

))EI Cinque Congres23 tingue Iloc a Lleida els ultims dies de juny de 1923. El presidi Josep

Tarruella i Albareda24 que, corn a discurs inaugural, feu un "Elogi de la Semiologia."

En aquest Congres, un dels temes recomanats era "Organitzacio hospitalaria a Cata-
lunya."

))Despres, durant set anys -els de la dictadura de Primo de Rivera- els Congressos em-

mudiren.

»SISE CONGRES

2EI Sise Congres'25 celebrat a Barcelona els dies 26, 27 i 28 de juny del 1930, fou presidit

per August Pi i Sunyer,26 que, en el discurs inaugural, exposa una historia molt completa de la

Medicina a Catalunya, des d'Arnau de Vilanova i Ramon Llull fins al segle dinove. En aquest

parlament,27 pronunciat al Salo de Cent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, es on August Pi

i Sunyer pronuncia aquella frase que ha esdevingut tota una divisa dels nostres Congressos:

"Es pel nostre treball sobretot que serem patriotes. Perque si el saber es una fruicio, el saber

es tambe la forpa".

))SETS CONGRES

»EI Sete Congres28 se celebra a Ciutat de Mallorca del dia 27 de juny al 3 de juliol de

1932. Es el primer dels Congressos que se celebra fora del marc de la Catalunya estricta. El

president de la Comissio organitzadora era Enric Ribas i Ribas,29 que no pogue traslladar-se

a Mallorca per motius de salut, i el Congres fou presidit per Joaquim Trias i Pujol.30 El discurs

presidencial31 fou (legit per Manuel Salvat i Espasa.

))M'agrada destacar d'aquest Congres una de les ponencies: la d'Eduard Fontsere so-

bre climatologia de la Mediterrania occidental. Amb aquesta aportacio d'un mestre fisic i

matematic, meteoroleg i sismoleg, s'inicia la via cap a un concepte pluridisciplinari dels afers

de la salut.

))Tambe em plau de referir-me -potser perque aflora en mi emocions personals d'infan-
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cia- I'acte commemoratiu del Centenari de la mort de Goethe.'2 Es una mostra de la sensibili-

tat dels nostres Congressos. (Dire que entre els Ilibres que mes estimo, tinc I'Antologia

Goethe. 1832-1932 que la Generalitat dedica als infants de les escoles de Catalunya).

»VUITE CONGRES

)>EI Vuite Congres33 tingue Iloc a Barcelona del 26 de juny a I' l de juliol de 1934, al Casal

del Metge. El presidi Ermenegild Puig i Sais.34 En ocasio d'aquest Congres, la Societat

Catalana de Cirurgia organitza un homenatge al mestre Antoni de Gimbernat, commemoratiu

del segon centenari del seu naixement.

»NOVE CONGRES

»El Nave Congres35 tingue Iloc a Perpinya, del 24 al 28 de juny de 1936. El presidi Joan

Puig Sureda36 i hi participaren nombrosos metges del Rosello i del Llenguadoc.

))Si voleu saber a quins graus de sensibilitat i tendresa pot arribar un president

dels nostres Congressos en el seu parlament inaugural, Ilegiu el discurs del doctor Puig

Sureda.37

»En la reunio de I'Associacio General de Metges de Llengua Catalana que se celebra un

cop acabat el Congres s'acorda que el Dese Congres tindria Iloc a Valencia, ('any 1938, i que

el presidiria Manuel Corachan. Pero el Dese Congres no se celebra ('any 1938...

»L'urc i la incomprensio feren que el silenci s'ensenyoris de la terra. Del 1936 al 1976 no

se celebra cap Congres. No se celebra cap Congres amb caracter de reunio publica i nombro-

sa, pero si que tenia lloc un congres de metges de Ilengua catalana cada vegada que s'aple-

gaven uns dels homes -dos encara que fossin- amb voluntat de demostrar que res no havia

estat debades, que els esforpos dels que havien estat primers en I'empresa no havien estat

debades.

»DESECONGRES

»El Dese Congres, I'Onze i el Dotze ja son dels nostres dies.

>EI Dese38 se celebra a Perpinya -es el Congres de la represa-, alli mateix on havia

tingut Iloc ('anterior, quaranta anys abans.

»EI presidi el mestre Josep Alsina i Bofill -que avui hauria d'haver estat entre nosaltres i

ens dol que no hagi pogut esser aixi-, exemple de fidefitat i simbol idoni de la continuitat que

s'establia. Aquestes paraules no son una (rase de compliment: Alsina i Bofill fou un dels

estrenus redactors del Diccionari Corachan dels anys trenta, fou un dels principals redactors

del Vocabulari medic de I'Academia dels setanta i, ara, ha estat un dels indispensables

redactors del Diccionari Enciclopedic de Medicina. Em sembla que constitueix un exemple de

perseveranga dificil de superar39 i 40.
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»ONZE CONGRES

nL'Onze Congres4' tingue Iloc a Reus any 1980. EI presidi Josep Laporte i Salas,42 que

avui ens ha honorat acceptant de presidir aquest acte commemoratiu i que, des de la seva

talaia d'home que no ha defugit mai les responsabilitats, deia en el seu parlament inaugural:
"la historia dels Congressos reflecteix ben be la Histbria (amb majuscula) de la nostra comuni-

tat cultural, de la nostra Ilengua".43

»DOTZE CONGRES

)El Dotze Congres44 to una significacio molt especial, es un Congres que hauria fet

esclatar de joia a Fausti Barbera. Tingue Iloc a Benicassim i Castello. Els Congressos havien

d'anar al Pais Valencia I'any 38 i hi arribaven el 84, pero hi arribaven. El presidi Emili Balaguer

-un home coratjos-, amb homes coratjosos al seu voltant45 i 46; tots plegats, feren del

Congres de Benicassim una Iligb d'indeclinable resolucio.

»Han passat setanta-cinc anys. Dels dies del Primer Congres fins a avui I'aventura ha

recorregut un Ilarg cami. Els homes que ho han fet possible, que han fet possible I'esperanga

de la nostra reunio d'avui, be mereixen el nostre homenatge. Potser el Ilegat del seu exemple

ajudara a prosseguir sense defallenga.s

Notes i apendix documentals

1. Representacio medica al Primer Congres Internacional de la Llengua Catalana: Institut Medico-

Farmaceutic, Academia d'Higiene de Catalunya, Academia i Laboratori, Fausti Barbera (de Valencia),

Antoni Bartumeus, Claudi Bassols, Jesus Maria Bellido, Josep Blanch i Benet, Bonaventura Clotet, Joan

Freixas, Miquel A. Fargas, Francesc Fabregas, Francesc Gallart, Domenec Marti i Julia, Pere Nubiola,

Joan Puig i Sureda, Puig i Sais, Baltasar Pijoan, August Pi i Sunyer, Pla i Armengol, Jaume Queralto,

Roca i Heras, Jacint Reventos, Roig i Raventos, G. Ribas i Ribas, Salvat i Espasa i Eduard Xala-

barder.
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Del Dr. D. Antoni Bartumeus , en representacn, dc la -Acadl'mla ^ 1.:O-l ,I

de Ciencies Mtdiques de Barcelona.

Necessitat de reconstituir el Ilenguatge medich-biolbgich catala

JLLTRE. SR.-

SENYORS:

Fa dos anys , y ab motiu d' una solemnitat academica d'aquelles que deixen inesbo-

rrable recordansa , al encarregarme la .Academia y Laboratori de Ciencies Mediques do

Catalunyav , a qui avui tinch la honra de representar, to discurs de torn en la sessib inau

gural , trencant la costum que pareixfa foragitar dels actes oficials de les Corporacions

de la nostra terra l ' us de nostra hermosa Ilengua , lo volguf fer en catala . Y aixis ho fiu;

y fins me cab I'orgull de dir que desperta er. mos honorables consocis un bell movi-

ment d ' agradosa simpatfa . Emperd, y aixd no dech amagarho avui, posat a escriure,

avesat desde ' Is 12 anys , per propi impuls, al conreu de la llengua catalana que jo, corn

molts , y durant una Ilarga estesa de temps, escriviem pot dirse platdnicament, si la

ploma Iliscava senzilla al estampar en lo paper los conceptes, a cada punt se deturava

quan , per tractarse d'un assumpto cientifich, tenfa de consignar una paraula tecnica; y

Ies dificultats creixfen a mida qu'anava avansant en mon discurs, donchs Jos mots

t&nichs sovintejaven; molts dells esdevenfen fortment dubtosos; y si 'I llenguatge

corrent havfa sigut ja sostingut pel poble y enlairat per nostres poetes y escriptors, la

manca gaire be absoluta del Ilenguatge cientffich medich catala se rn 'evidenciava per

moments , posantme en lo cas d'estudiar paraules, acomodarles a les desinencies usuals

de la Ilengua catalana , cercar sa etimologfa , compararles ab altres veus vulgars de pa-

rescudes terminacions , es a dir, a reconstituir pera mon discurs d'allavores lo llenguatge

mtdich catala que m 'era precis pera portarlo a bon terme.

Mos dignes consocis agrahiren aquest patridtich esforc; y desde aquell dia la nostra
Academia prengue l 'acord de contribuir a la noble tasca de formacio del Diccionari de
la llengua catalana , arrestellantse , com un humil soldat, a les ordres del incansable
capdill que ' I durk a terme ; y desde aquell moment rests en tots nosaltres lo convenci-
ment de que les veus tPcniques, es a dir, to Ilenguatge cientifich medich necessitava un
complert estudi y una veritable reconstituciu.

Les ciencies mediques, que comprenen Ies dues grans branques Medecina N. Cirugia,

aixis com les ciencies bioldgiques, de les quals tantes branques y branquillons arrenquen

(y aixd podrfa tamb6 aplicarse a les demos ciencies y arts), durant Ies centuries en que
la Ilengua catalana rests amortada, sofrint les perfidioses influenses d'idiomes a ella
estranys qu'entelaven sa inmaculada puresa, s'allunya de les ciutats y grans centres de
poblacib, adhuch que de la vida publica, arredossantse, com a ultims baluarts, en to
caliu de la llar, en los arreconats vilatges y en to cor de les montanyes; fins qu'un extol
cada volta mes creixent d'estorGats Iluitadors, inspirats poctes y fills do ferma y bona
voluntat , I'ha despertada de son ensopiment, y anrbassantla de Ies pregones fundola-

393



Sit

garment ffbrcr y eslvanroni o kerba taufrra, y millor coneguts per ema/iptus (derivat,

ewcalipto/) y cstramoni.

De les paraules t&niques devem fer una distinci6 entre les d'us coma y les dificul-

toses . Moltes son les paraules qu'en lo Ilenguatge cientifich poden considerarse com a

corrents y per lo cant , llinguisticament enrahonant, ben conegudes. Os, aixella, torax,

craxi, /ligawrexl, articu/acio, cevvc//, arteria, vena , nirvi, embrio, ronyo, microbi, olfato-

ri, perieardi, gang/i, peritonru , bronqui, occipita/, Boll, ungla, cap, testa, bufeta, 1/aga,

grtiw, grxal/ y algunes centes que n'hi podriem afegir, servesquen d'exemple Aquest

aplech deu reputarse ja com a format.

Mes er moltes paraules esdevenen veritables dificultats per sa formaci() catalana, y

am lea que jo anomeno dificultoses o dubtoses. Exemples: cuchilla y cuchi/fete, que

podrfen nomenarse colt€U (d'amputaci6 ) y collellet o coltel/o; falangita, que jo anome-

aarfa fa/axIeta o millor fa/axge/la, pera no conf6ndreles ab fa/anx y fa/angina; de-

rraaire p rwritico , pera mi derramament, escampament o devassa/l p/euritich; tunas

(dead del peu), que deurien dirse falca o Casco en purisme de Ilengua, y als quals pot-

ser serfs millor conservar la meteixa denominaci6 de cunya, o cn tot cas de

cm , pera respeetar son derivat cuneiforme; garganta del pie qu'un no sab com ano-

asenarlw; frets, eayado, maeices , angiotribo, huimero, ittero, algunes d'adaptaci6 molt

d bee; axtebraro (avant bras); frenillo, pera la qual s 'ha proposat fr/ y jo, parant

cosapbe en ease- diminutiu, ne dich frexel/; es a dir , que podriem multiplicar fins al

laiait los exemples de les paraules t&niques qu'al passar al catali devenen verament

difekoses.

K. del caa, donchs , que, fentnos cirrech de les dificultats que pera la formaci6 de

watt parauka tlcniquescatalanes s'ofereixen mEsd' una volta , escorcollem o esbrossem

Mat w,L los viaranys que pugam seguir pera no perdre los bons camins de la puresa

de In Llengua entre Ia brossa y 'ls matolls de les intrussions de parles a n'ella estranyes.

1lbdem , en primer l loch, comparar les paraules dubtoses cientifiques catalanes ab

he asfieivm d'altres idiomes y ab lea veus vives consemblants , o potser d'elles deriva-

des, del idioms eatall ; potser per aital senzill medi nos sera facil rectificar alguna

iaexnt d' adaptaei6 y depurar lo catal3 d'intrusismes.

K. segos terme les paraules dubtoses deuen subjectarse a les regles generals de
Is- Saas eatalana per. Bur terminacions , donantleshi les desinencies gramaticals esta-
bleres. Les eamentades desinencies lo meteix deuen esser pera 'I Ilenguatge torrent
que pera ' 1 deotlfich ; elks poden facilitar moltissim la tasca de formar y constituir lo
.c.kiame aldich y bioldgich.

Ea cas de dubte en Is formaci6 de les paraules ttcniques o en sa adaptacio al cata-
i., den worms a as etimologta , generalment grega o Ilatina , reconstituintles ab arreglo
a agaeUa. Gran hombre de veus del Ilenguatge cientifich medich, potser llur major part,
plowsoso etimoldgiament del grech ; pot esser font de depuraci6 consultar 1'esmentat
Origea, tenintlo en compte tant pera les paraules primitives com pera les derivades. Si,
per exemple , de pancreas , loran, abdJmren, aracnotdes, carotida, aclixomucosis , titanxs,
"As, aaricx/a, perind, etc., naixen les veus derivades pancreAtich, toracich, abdominal,
WORM,ler, carotidew, actixomicbssich , te/Axich, orbitari, auricular, perinea!, etc., en
eaabi de n mwrch , roxyb, bwfeta, pxlwro, cor, etc., arrenquen los derivats gastropatia,
gaafalgia, gastritich , de gaster y gastros, estdmeeh ; nefritis, nefrotomfa, hidroxefrosis,
etcetera , de xephoros , rony6; cistitis, cistorraffa, Wcul vesical, de kystis y vesica, bufeta;
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gaxgli, trowpa dt tuslagsi o de Fallopi, /zipogasiri, nzesogastrz, endote/i, per itondri.

trapeci, txdocardi, coxtagi o cextagio , etc., etc

Les paraules t6cniques qu'en castell3 acaben en to esdrujol (crdneo, raquideo, cal-

cfneo , etc.), en general cambfen eo en i. Exemples : traxi, raquidi , ra/cani, corcigi, can

gsixi, baquia , etc. Ones y pop/itta potser deuen esceptuarse . Si la sllaba final to es

breu (periloxto, mastoideo , etc.), la cambfen per is en catali (peritonea, znastoideu, pe-

roxes, liroidts, sessamoides, cxbboides , etc.).

Loot esdrdjols en uo, qgv (hepolico , esebxrago , p/esritico, etc.), perden la o, escepcid

feta de Ileuger es variants . Exemples : hepdtich , estomerh , pleuritic/z, tpigastrieh, htich,

excrfh66h, rsexi*gi&h , lrbieh , Aadatldi-ch, torheich , carti/ech, /infhtich, ghsirirh, gran

simpatseh , tswfA micA, tsiysaeh , drtro-plastich , terap?snch , fisio/Jgich, bionquiecthssit/r,

sJtkch , fasarhkth , h.enwrrr gich , gnrecoldgich , gastrltich , disp?psirlr, sintornhhc/ ,

pilb►7ni, etc., etc.

Us altne aplech de paraules de divers termini castell 'a, no esta subjecte a regles

uses son ja acceptsdes; altres , dubtoses . Entre les primeres go/a o gorja (garganta);

(Irma, earrefsweta, gargr:srellb o gargamella , (eampanilla ); ap?xdix, masrlts, cdale/l, es-

pmdhs , mWia; salts (bbveda); agensamext (aaeo o toilette ); dolensa , greixensa (gordura);

iwab/4wsa , rtsmtwjaartx t o desgaxa (mapetencia), gexo//, falanx ( falange ), farinx

(6riuge), lariirx (laringe), fosses xasals u orbitraries , esquena , venire, vero/a, go/l,

gift, drew y #&mar,, nmxyeea, visa , cap o testa, va/sm , ferida, rangrena , l/aga,

evert, Mdkfa (ampopa), Maya o corn (asta ), cadavre, cambra (cimara ), tapirs (cape-

rum), lexiiw, g.As o p*Ire, esgxerda o dive/la (grieta ), fexedura (hendidura ), rat//a

(Imes), iwalris, prttra (pkrpura), Arrcaxa (terciana ), sonda o escandal/ ( sonda), ven-

da4r , bris (barrow), escrrixrxsa (excrecencia), roxquera o raga//, etc., etc. ;

y entre les segiooes o les dubtoses esmentari cant sols : sop/o (buf); dob/i soplo (doble

balk rwAdo d< sure (soroll de frech); ysxgse (enclusa); xsca ; mids/a (mcdula o moll de la
espioadak vow medusa baslkce (versa mitjana basilica ); nervio medians ( nirvi mitja

o mltjaner); rsidi de firellt (soroll de manxa); ad4errxcias ( adherenses , afegidures o
Uitalbk hits, prsdfww y sxciforme , que potser deurien dirse d'igual manera; y
entre ks sites dubtoses, gwgawta del pit, vados , flexsra sigrwoidea , paraules la signi-
6ca66 catalana de les quals WE qu'estudiarse.

Finalment, (y acabo ab aquest assumpto) s'apliquen en Medecina a moltes paraules
tECniquea sufxes o terminis especials que Its classiflquen y donen (loch a la formaci6 de
gran Hombre de mots, tots ells ja desde ' I moment ben adaptables al catala y que deuen
esser aeoeptats sew discuui6 per arrencar ja de la Ilur etimologia . Y son en conjunt
squests acabsments : itis (inflamaci6), gastritis, hepatitis, sixovitis ; a/gia (de a/gas, dolor),
xtssa{gra, gmfa/gra, cefalalgra; ragia (ptrdua de sang), hemorragia , gastrorragia,
pwtsa .rregra, exterirragia; rrea (fluix passiu o no sangn6s) gastrorrea , exierorrea, sia-
Awrta; pArsis (eayguda), gastroptosis , xefroplosis; oma, (tumor),fbroma , hrmatoma, lipo-
me, cm's rme; ectasia (dilataei6), gastreclasia , cardiectasia; plegia (feridura o par3lisis),
hexripkgia, paraplegia ; alt (en general hernia), epiploctle, exlerocele , rxexingocele;
$ m (sialaltia ), gastropatia, xeuropatla ; trofFa ( nutrici6), hipertrofi•:a, atrofia , esplexotro-
fs; megrllia (agegantament ), esplexomega/ra; y pera actes operatoris , tomla (tallar),
gaslnrlomia; ecaomia (estirpar ), gastrectomia ; ostomia (establiment de fistula ), gash-osio-
mia; p/aslia (regeneraci6), rixoplastia , piloroplastia; rasa (sutura ), perineorrafia, col-
pwryta ; ptxia (fixaci6 ), nefropexia, metroperia.
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3 i(,nu,, (It,! Ptir'ri Gm,lic,, I Hulirnr dr t:,^t,ilun^,^ r((in t it suuGrtl de le' comar

ques catalanes (Estudi sanitari general -E Xalabarder i A. Presta-. Etiologia de Ies malalties menials

mes frequents a Catalunya ; Frequencia de I'apoplexia cerebral a Catalunya i mitjans d ' evitar-la ). Segona

seccio , Malalties infeccioses ( Aprovisionament d'aigues i desguassos en les poblacions , Circumstancies

observades a Catalunya que afavoreixen la difusio de les epidemies i manera d'evitar - les: Influencia del

cultiu de I ' arrbs en el rebrotament del paludisme a Catalunya ). Tercera seccio , Higiene social ( Habita-

tions obreres - F. Rahola , J. Pijoan , E. Monturiol , A. Sala -, Higienitzacio de les inddstires generadores

de residus pulverulents ; Accidents de treball mes frequents a Catalunya).

4. Del preambul de les conclusions aprovades pel Primer Congres d'Higiene de Catalunya relati-

ves a I ' habitacio obrera : (( Fonamentant - se en principis d'equitat i justicia socials, considerant natural i

intangible el dret dels homes a la vida plena , inspirant - se en intensos sentiments d ' amor als homes

germans nostres , considerant que per dignitat humana s'ha d ' evitar tota reglamentacio que atempti

contra el franc valer dels individus i de les families i dificulti la Iliure diferenciacio de Ilur benestar ...; volent

cooperar a la compenetracio ascensional de tots els estaments de la societat , sentint la necessitat de

normalitzar i millorar en tots els aspectes la nostra personalitat catalana perque assoleixi la integralitat

del seu esser i condemnant amb energia totes les perverses accions economiques que atemptin contra

la salut i contra el benestar individual i col•lectiu ... Conclusio primera : Han d ' esser reformades o destrui-

des totes les cases obreres que per Ilur condicio d ' emplagament i construccio atemptin contra el dret al

benestar inseparable de la condicio humana o que siguin impediment per a la major perfeccio individual i

social dels homes)).

5. Junta organitzadora i executiva del Primer Congres de Metges de Llengua Catalana:

Miquel A . Fargas , president : Francesc Fabregas i Jaume Guerra , vice-presidents , Adolf Pujol i Brull,

tresorer ; Bonaventura Clotet , secretari; Pere Borras, Josep Bassedas . Joan Freixas , Ribas i Ribas,

Manuel Salvat , Lluis Celis i Pla i Armengol , adjunts.

6. Miquel Angel Fargas i Roca . Nasque el 8 de setembre de 1858 a Castelltergol. Estudia el

batxillerat a Moia i la carrera de Medicina a Barcelona ; era metge I ' any 1882 . L'any 1883 fou nomenat

director de Museus Anatomics de la Facultat de Medicina . L'any 1893 guanya la Catedra d ' Obstetricia i

Ginecologia de Barcelona ; fou el primer que practica la gran cirurgia ginecologica a la Peninsula. Fou

president de ('Academia i Laboratori ; president de la Real Academia de Medicina y Cirugia i de la Seccio

de Ciencies de I'Institut d ' Estudis Catalans . Presidi el Primer Congres de Metges de Llengua Catalana.

Mori a Barcelona el 22 de febrer de 1916 . Havia estat senador per Barcelona , pertanyia a la Lliga Regio-

nalista.
7. Fragments del parlament de Bonaventura Clotet (Acte Inaugural Primer Congres de Metges de

Llengua Catalana).
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putenta per a portar a cap els successius, respondrien

aquest-, a un estat d'opini6 integral de la Medecina catalana, i

comprenent nostra Academia que aquests Congresos, com el

vertix de la piramide, deurien esser la convergencia i concre-

ci6 de totes les societats, amh una magnanimitat que t'honra,

se desprengue de sa maternitat futura, p(,r a que f6s adoptada

per totes les societats mediques dell diversos indrets de Ca-

talunya, Mallorca,Valencia i del Rose116 i Provenca; i en efecte,

amb la cooperaci6 de gran nombre de representants dels floes

esmentats s'aprovaren uns estatuts de la societat qu'en to sue-

cessiu ens unificara, i portara a cap la celebraci6 perii diva

d'aquests ('ongresos, nomenada Associacio general de nmetges de

ltenqua catalana, que t'Assamblea sancionara, i que apote6s-

sicament consagrarem en 1'apat de germanor, per a que hi

triomfi la nostra prosperitat i progres, la nostra germanor i

I'amor medic; i despres d aquests dies qu'haureu discutit amb

sahiduria i dignitat, quan ens separarem amh el cor ple de

joia, restarem units de cor, perque tindrem idi'ntiques aspira-

cions amh un pensament comu, el de 1'engrandiment de la Me-

decina catalana, finalitat que I'.Associaci6. conseguira.

Tinguem esperan(; a, tin luem e(trntge, perblne 'I pr(t^.rt^s
Clue en aquests dies hem infnntat arrivari it terme; blue a(luest
sia un dia histh i memorable, inaugurant la intensitat del
treball i la cullita del fruit rnadur que d'ell se n'espera que

s'aeabi l'era (le I'inferiurltat (•atalana, i flue eonlentel la (it, ,it sll
prenmeia. Aixft desitjo. I endavant yil't'stern it punta de dia.
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Al aixecarse '1 President de la J. (). es saludat anih per-

llongats i efusius aplaudiments , i llegeix el 'egiient discur^,:

Exams. SRS. :

DAMES I l 'AVAI LF:Rs

Les noves generacibns qu'entren en (.I in('ii (i*-ntilic lit•r I

substituir aquelles que ja han ol son (()m^^- , Porten scin-

pre inieiatives , anels I embranzides, per a (luc tot Sc renoVi i el

progrds camini sense aturar-se mai.

Aquest Iambi sempre inquiet i f' r'(s e^, tint iunat i pn,cis a

la vida col-lactiva, com ho es entre'ls planetes el moviment con-

tinuu dintre llurs drbites.

El travail incessant, 1'estudi intens, la ineditaciu continua

son els instruments per a 'Is qui's mant8'l foe sagrat de la cien-

cia i el culte a sa divinitat, perque la Ciencia to queleonr de

divina.

Entre la Ciencia i els homes quo la cultiven, s'estableix un
estat de compenetraei6 i de Iligams inmaterials , que fan que
l'home fongui part de sa persona en els problemes cientiftcs i
ella intiltri en sos adeptes la sublimiiat i el goig que son sem-
pre propietat de les cosec abstractes. D'aixO'n resulta un esser
de condiciOns especials , el qual es I'home de ciencia.

L'home de ciencia en sec relaci6ns socials fa com els altres i
necessita exterioritsar son pensament i donar a coneixer sos tre-
balls, perqud on el sentit m6s sublim de la cosa, Ii raca que sos
consemblants no frueizin de les belleses quell troba en sos es-
tudis.

I al fer-ho, per deleotaci6 propia i dels altres, exterioritza lo

mds intim de sa personalitat , part d 'aqueixa personalitat ma-

teixa que ha anat formant - se en 1'home de ciencia i ho fa amb
aquella serenitat i senzillesa que deu haver-hi en tota cosa natu-

ral I ezpontiinia: as oom ai exal6s do sa persona una flaira indi-

vidual, com 81, i bd podem dir-ho entre biulecs, dongues la se-

oreoi6 de la seva intel-ligencia.
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treball intel Ieetual es melt mes agrad6s quan s'absorweix anrb

la mateixa Ilengua ea que s'ha elaborat, es perque'I poliglotis-

me's considera corn una de les marques de cultura mes profito-

se Es per aixir que'ls sabis estudien les Ilengiies mortes i mol-

tes de wives que no son d'universalitzaei6, perquc al Ilegir un
treball en la Ilengua que ha servit per a elaborarlo hi trohen

aquella flaira especial, aquells matissos immaterials, quo's per-

den a 1'esser traduits en altra Ilengua. Per aixir, this aquells Es-
tats mes intransigents respecte l'unitat de la Ilengua oficial, sos-
tenen en Ilurs pressupostos gastos serios per a estudis Ilengiiis-
tics, i exigeixcn vii els programes oficials el coneixement d'
aqueixes llengiies i euvien pensionats als paissos ont es innata i

propia aquella Ilengua que flies serveix per a la cultura cien-

tifica.

Empr6, fixcuvos en que aqueixa Iltugua de tan gran utilitat,

no es que tingui cap privilegi ni que porti en son Si I'hegemo-

n1a, lino que aquesta la conquercixen els homes que la posseei-

xen i amb son treball 1'exalten i divinisen, posantla per damunt

do les altres a fora de lograr qu' ella sia la capdevantera del

progres.

Si la Ilengua com a instrument d'el-laboraci6 no acabes per

veneer i postergar a les d'universalitzaci6, encara avui parlariem
egipci si'l gree no I'hagues enderrocat, o grec si'l Ilati no li ha-
gues pres el domini, o Ilati si les Ilengfes vives actuals no ha-

guessin deixat aquelles reduides a la categoria de llengues

mortes.

Mireu el tablero d'Europa respecte les Ilengiles vives i

veureu que encara que amb molta parsimonia, el ceptre de I'he-

gemonia cambia de ma, i aquells alemanys que fa pocs segles

venien pensionats a C6rdoba i Salamanca, aprenent i estudiant

en una Ilengua adoptiva. amb temps i paciencia i fent servir

com instrument de treball la parla tudesca i no !'adoptiva. han

lograt amb un parell o tres de segles imposar la Ilengua Ilur

com de les mes necessaries a l'universalitzaci6 ; actualment

veiem els francesos esforsar-se per a sostenir a llur Ilengua el ca-

racter inundial que seg6nssembla comenga a bambolejar; mireu

com els anglesos, convenquts de que les propietats individuals

son l'origen de la forga, de la riquesa i del domini, han tingut la

virtut i toguderIa de conreuar llur Ilengua i preservar-la de con-

tagis forasters, logrant que ' n la present civilitzaci6 occidental

se disputin la supremaci.a l'angles, l'alemany i el frances.

Tot aixo'ns ensenya prow clar que qui renuncia a la Ilengua
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neraci6 inmediata a 1'esforc personal; laboriositat, tan viva, tan
fehrosa, tan intensa , que han sentit la necessitat urgent de pos-
seir un instrument propi d'el-laboraci6, tan necessari cone el
llenguatge.

Lo que neix infantat per tan preclares virtuts, no pot esser
mai una cosa borda ni xorci sino que fatalment ha de tenir vir-
tualitat i poixanca per a creixer i desenrotllar-se. Avui fen) el ba-
teig cientiflc del nou vingut, de 1'6sser que amb vostre treball
lieu engendrat; jo vos felicito a tots i. vos die que podeu sentir

la joia i Forgull de qui comenea una obra bona.
En aqueix bateig , jo i altres com jo , fem de padrins, en tot

el sentit que'n catala vol dir esser padri ; on el nou-nat hi veiem

sang de la nostra sang; el fill, el net o el bisnet, seg6ns que nos-

tres cabells blanquegin mes o menys, de nostra propia natura-

lesa, perque 'l catala ha estat sempre to tots nosaltres un atri

but personal: ja sabeu que' ls avis miren amb m6s tendresa als

fills de sos fills que'ls propis pares. Per aixo venim tan joiosos

a la festa i una mica rams com tots els avis; ens haurien) ofes si

amb nosaltres no haguessiu comptat i per rBs cediriem el nos-

tre Iloc.

Com sera rebut el nou infant? Per de prompte n'estaran

joiosos qualquns parents que avans qu'ell vingueren at m6n: el

l.er Congrgs d'Higiene de Catalunya , els ANALS I)E MEDECINA i

altres que comencaren per mostrar com on catala i parlant de

medecina pot ferse tot. L'Institut d'Estudis Catalans fundat i

sostingut per nostres corporations, Diputaci6 i Ajuntament, i

protegit per qualquns patricis , s'omplira de joia at veure com

els metges honrem la nostra llengua fer t-la instrument d'una de

les mes trascendentals branques de la Biologia.

La Ciencia es molt expansiva i. sots son gran mantell, rebra

amorosa la nova parla fent-li expressives moxaines , sempre que

vegi que aixo signiflca , no un acte d'orgull sino un fet r ecessa-

ri per a enlairar el treball cientiflc: la matrona de la Ciencia es

prou gegantina per a mirar amb microscopi als homes i slurs

conglomerats i distingir to que's pur i sant de to que's falsa-

ment hipoerita i de sobres veura que'I nostre procedir es del

tot Iloable.
Dels homes n'hi haura de tots: aquells que per medi de la

ciencia politica juguen a for aglomeraci6ns humanes i estats

uniforms, inquibint en motllos mes o menys balders les col-lec-

tivitats humanes, potser trobin que sotn pertorhadors i pot res-

pectuosos, i ens titilin de visionaris. En cambi, aquells altres de
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tre costat, que semhla que la barca de la Ciencia hagi de
tombar-se; tan forta i abundosa es la quantitat de treball quo
entre tots agombolen on un determinat sentit.

Recordem-se que durant una pila d'anys, la Ciencia mi^dica
ha estudiat to referent als teixits flxos o s6lits esbrinant Ilurs
mes petits details d'estructura i mes insignificants altera-
ci6ns anatbmiques ; espanta to quo s'ha escrit i to que queda
com a coneixement positiu dels trenta darrors anys del segle
passat referent a I' anatomI a normal i patologica i HI modo de
funcionar els teixits del nostre organisme.

Durant tan llare perfode de temps, malgrat els miters d'in-
vestigadors que han treballat en els laboratoris i cliniques

quasi ningu s'ocupaba de la sang ; semblaba que ja ho sabieni

tot to que a la sang se refereix; semblaba que'Is metges hagues-

sim olvidat alto de Geethe de que la --rtq es tilt liqutt moll espe-

cial.

En iambi ara ve la revenja i per tot arreu surten troballs i
investigaci6ns sobre la sang; a son entorn s'estudia i s'eseriu

sobre to cert i to dubt6s; les alteracibns subjectives que'Is per-
feccionats aparells d'investigaci6 poden descubrir i que 1'expe-

rimentaci6 pot esbrinar, preocupen als homens de ciencia;
I'estudi de la sang en tots sos aspectes, es capd^ per si sot d'ab-
sorvir la vida d'un home estudi6s. La hematologia avui dia, s'o-
cupa en l'investigaci6 de sos elements figurats, dels rnicrubis que

en ella poden trobar shi, de les toxines que pot portar en disolu-
cio, de les anti- toxines , lea hemolisiues, les leucomaines autoge-

nes, 1'estudi dels anticorps, dels ambo-ceptors i dels comple-

ments, i tantes altres coses que quasi f>an radar el cap; i encara

que l'imaginaei6 individual flameja molt sovint on els treballs

dels biolecs actuals , no hi ha pas dubto que essent tots fonamen-

tats en experiments molt variats , n'ha de sortir un progres po-

sitiu ; ja quasi tenim una terapeutica hematica i tots sabem prow

be que la sero- terapia , la vacuno-terapia, los injecci6ns intra-

venoses, musculars i sub- cutanies i tantes altres coses, son ja

lilies dels coneixements adquirits.

El nostre Congres havia de mostrar com els metges catalans

viuen activament aqueix moment de la medecina experimental

i clinics i que to que aqui es digui en catala be prou podria

dir-se en qualsevol altra d'aqueixes Ilengaes que serveixen

d'instrument portador i propagador de descubriments i d'idees;

flxeu-vos en el nombre de ponencies sobre hematologia; fixeu-

vos on el cariicter experimental de tots aqueixos treballs; fixeu-
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cultura li devem fonda gratitut per l'ajuda moral i material

que'ns ha donat i pels obsequis que a favor nostre i pel major

Iluiment de nostre Congres ha organitzat.
A la Diputacio Provincial de Barcelona i a les do Girona,

Lleida, Tarragona i Palma grans merees per son apoi moral i

material.

A l'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques, a l'lnstitut

d'Estudis Catalans, a l'Institut Medic Farmaceutic i a totes les

dem8s corporations i persones que han subvencionat el Con-

gres, els hi envio nostre agraiment.

A tots els representants de Corporations i als particulars

qui amb llur concurs han contribuit al lluiment i exit del Con-

gres els hi quedgm fondanient reconeguts.

D'aquest Congres ha de neixer I'Associaci6 general de Met-

geee de Llengua G-atalana que seguir't organitzant periodica-

ment reunions semblants; jo vos demano a tots que la protec-

cio i escalf quo haveu donat a n'aquest Congres ho feu tambg

als que vindran; la Ciencia vos on restara agraida; la Llengua

Catalana florini joiosa; Catalunya i ses germanes gloriflcaran a

tan bons patricis; Espanya si no vol esser madrastra cantara un

Te Deum.
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Segon Congrls de Metges de Llengua Catalana 17

Al aixecarse 'I President de Is J. 0. es saludat amb perllon-
Rats i efusius aplaudiments i Ileigeix of segment

DISCURS I)EL PRESIDENT

ERCSL'LBSI'rIBSIMS SENYORS:

IL-LUSTRES SEIIYORS:

SENYORES:

SENTORS CONORE . 47E8:

SENTORB:

He assolit el oimalt sospirat!... No imports detallar eta oamina
seguits, els viaranys guanyats, ni'ls obstacles salvats... Sota una
pluja flnissima , Ileugera, emprb segulda, pluja clissica d'hivern,
de uns den mesos , no m6s, do durada, d'aquella pluja que fa
extremir en lee entranyee do Is terra un empori de vida vigo-
rosa, he fet el Dams, ben aoompanyat, esperant at I oonveneut, I

d'ella n 'ha vingnt el natural I portent6s esolat a for de tern, i
aqui'm teniu , hoetes II'lustres , amb Is mateixa deoisi6 que'm fen
donar el primer pas impulsat per l'agraIment i el oompliment

d'un sagrat dearer i amb els mateixos entussiasmes de sempre,
quo al fruir, avul, l'espeetacle Imponent que contempl6m tots,

no'm sorprenen ni Is valta quo al*'angd, ni 1'explendor que

irradia.

Siga mon primer cant do gloria per a la nostra Catalunya;

aquesta terra bswsyfa asssbrada do AsyoifaL. seg6ns exolami el
Rol Pere III al tornar a entrar-hi venint do lee Corts do Sara-

goga, i veigl's slmbolitaada on `II, Is join quo sento at parlar.li

on as llengua, gn'6s sang do Is seva sang i Inima do is sees ani-

ma, llengua do Santa I do Reis, quo honraren intensament, Dom
a oapdovanters exemplars, Jaume I d'Arsgd, P.am6n Muntaner i

Franosso Eximenis, amb pagans do gloria quo, malgrat e1 temps
pasat, s'admiren sneers avid Dom branques do Ilorer immaroes-
sible quo eseampen arrbu e1 son immortal flaire.
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Mestre P. de Pau, de Tarrega, i tants altres corn podriem apun-
tar-ne omplint el Ilibre d'or de Is Medecina patria.

I vagi, senyors, el meu agraiment per a dos amlos frater.
nals meus , per a dos companys ilustres, el Dr. En Josep Maria
Roca i el Dr. En Olaguer Mir6, que, amb llurs treballs d'erudioi6
exemplar , m'han donat tet bona part del material preoi6s amb
que he brodat el meu cant de gloria a la Medecina Catalana.

Siga el meu primer i m6s intim record pels que'ns han
deizat.

El dignissim President del PRIMER CONORES DE METGZ8 DE

LLENOUA CATALANA, el Dr. En Miquel A. Fargas; el meu frater-

nal amio, l'innovador infatigable , el benemerit ciutada, el que

no regateja mai sea envejables el.: rgies i ses profltoses ense-

nyances entre sa Ciencia i sa Patric.

El Dr. En Joaquim Bonet i Amig6, el meu il-lustre meatre,
el filantrop indisoutible, ('exemplar cavalier digne de la mde
decidida emulaci6 , ('home pulore quo vessA sea dots pel nostre
rectorat a benefici de tot to bb.

El Dr. En Lluis Sufl6 i Molist, el company insustituible,
digne sacerdot do la Medecina , l'Anima noble sons igual, aquell
quo sapigu6 gaudir de tots una vida rublerta do juventut I
d'energies.

El Dr. En Lluis Verdereau, l'anyorat consoci quo treballi
sons defalliments per I'avengament de lea Ciencies MPdiquee i

amb an enlairament d'esperit admirat per tote.
I corn si no fos ja massa , de pool dies i en plena febre do

treball per a la oonseouei6 de In nostra obra, ens ha deixat un

dels ponents que a m6s alt nivell li via de portar el nostre CON-

ORLB, el carissim i estimat amio, el Dr. En Domeneo Marti 1 Ju-

lia, l'il•lustre Presidentdela Societat de Psiqulatria i Neurologia,

el fren6pata ent6a i honrat , un dels decidita fundadors d'agnes-

tea Testes de Is Medecina catalana, el company que treballi amb

form entussiasme per lea salvadores reivindicaoiOns do la nos-

tra terra!

I are els germane de fora , d'entre ' la quals I corn a figures so-

bressortints, recordem:

Caries Bouchard , el genial Bouchard , I'analista otetloul6s,

el que he sabut endinzar-se fine al Pons del raoionalisme mbdic

de bona ]lei, escudriuyant sons trove els problemee m6s intime

de la nutrici6.
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bastit un monument explendit amb Is producci6 d'un nombre
incalculable de publicaci6ns, d'entre les quo sobresurten el
Traciat de Biologia, condensaci6 priietica d'un treball immens
fet at laboratori d'Embriologia del carrer d'Ulm, el Ilibre de
Patologia General i L'individualit6 et 1'erreur individualists.

I aqui teniu, senyors, confosos en un tot homogeni per la
implacable dalla do la mort, elements valiosissims que'n hores
terribles distanciaren errors humans, malgrat 1'6sser d'una Iami-
lia exemplar aglutinada per les ciencies lnediquos. Son els ger-
mans que viuen allunyats l un de I'altre malgrat Ilur veinatge,
mentres les Hors de llurs jardins s'abracen i's confonen en el
reixat partidor i els flaires qu'escampen embaumen, a Puna, el
ventijol lieuger i eariny6s quo va de l'un jardi a l'altre i satura
I'atm6sfera coma d'arnmes reconfort Tors.

M61ts, at simbolitzar l'obra dels quo Toren, recorden I'ex-
plendorosa estela quo deixa la nau on sa ruta . Potser resulta el
simbol amb grossa certitut per a algdns: una estela mds o
menys vistosa, de reflexes m6s o menys sugestius , emprd que
s'esborra , que desapareix sense deixar rastre ... a poc d'haver
nascut!

No As aixi per a els nostres recordats. El seu pas poll m6n,
As el sole quo deixa I'arada en terror, a vegades , erm; solo que
atapaeixen do Ilevor de forga creadora inacabable, d'on brolla,
en vegetaci6 expl6ndida , tot un explet d'energies que perduren
indefinidament en un recomengar etern. iBenaurats ells que hen
fet un solo profond i Phan atapait de Ilevors profltoses per a Ia

Ciencia i d'amor per a Is. humanitat!...
Ditxosoa ells, herons predilectes de Is m6s caritativa de lea

cienoies , que hen sapigut cumplir arnb el sagrat deurer de Ia

germandat mbdica ; q6 As, treballar sons treva i a oonoienoia

plena per a Is salvaci6 do Is gran familla humane, deixant llevat

explendor6s que sabrin aprofitar lea generaci6ns que'la hen

succeit i quantes ne vaigin existint!...

L'obra feconda iniciada poll meu il • laatre predecessor, el

Dr. En Miquel A. Fargas al constituir l'ASeocIAOIb GRNaRAL Ds

MsTOas Dt LLENOUA CATALANA, be meresout Is constant atenoi6

i I'esforq oontinuat dell que tenim l'alta honra de oompondre

Is seva JUNTA.
L'entussiasme d'aquell perinolit ciutad6, d'aquell eminent

professor de Is Faoultat de Medeoina , va endinzar - se on to m6s
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iSSOCIAC16 i en qual dolnicili to el seu hostatge social . La Keial
Academia de Medecina i Cirurgia on ha concorregut , sobre tot,
en les diades on que s'hi han biograflat homes preclars quo's
diuen Sun6 i Molist , Comenge i Fargas . L'Academia d Higieno
do Catalunya , I'Institut Medic- Farmac6utic , eI Col•legi de Met-
ges, l'Academia del Cos Medic-Municipal , l'Ateneu Barcelona, la
Lliga Barcelonina d'Higiene Escolar.

Mereix especial menci6 un importantissim fet: la diada,
cent voltes gloriosa , de la colooaci6 de la li pida commemorativa
del centenari do la mort de I'il•lustre germ> nostre , on ciencia i
on patria , Antoni de Gimbernat , on la fa4ana de la casa de Cam-
brils on nasqu6 aquell immortal prestigi ; acte organitzat i exe-
cutat explendorosament per la nostra Facultat de Medecina i at
que coadjuva , a la mida de ses force .,, l'AsSOCIAci6; acte qual
solemnitat perdurari indeflnidament i que resultA d'imponent
germanor entre incontables elements de terres hispaniques, ja
que fou d'aquelles fester que fan juntar als pobles , perqu6 fan
que s ' abracin els homes a I'impuls d ' un ideal comu.

L'AssocLACI6 ha procurat que'n aquesta festa do les Cien-
cies Mediques do Llengua catalana, bi compareguessen , hi por-
tessen els cabals cientifics Ilurs representants de tots els pobles
on 6s parlada . De Valencia , d'Arag6 i de Mallorca n ' han vingut

un bon contingent , a tots els quals l'AssocIAcI6 s'honra donant
la m6s entussiasta benvinguda i a tots els records que, malgrat
el cami quo han degut for per a assolir la nostra Ciutat, es tro-
ben al cor de la casa Ilur, al cor de la casa de tots. lBenvingutsl

it que'ls siga ben agradosa la llur estada entre nosaltres!...-

Una excepci6 , deplorabilisaima , dt : ter - se pals nostres ger-

mans del troq de Catalunya de I'altra banda del Pirineu : d'aque-
Ila immensa espinada a quins costats hi alenen dos pulmons ne-

cessitats d'oxigen de Ilibertat i de justicia . AIIA s'ha enviat la

nostra paternal crida , el nostre coral desig de confraternitzar
en aquestos dies de joia amb nostres germans de oienoia i de

patria , i d'allA ens ha vingut , entre clams esfereidors assadollats

d'heroisme, la veu d ' un apdstol , que, al cap de vall de una epis-
tola, rublerta de sentiment , on s'hi detalla la humanity ria tasca que

es realitza , la visi6 d'una aurora de justicia pet dem :l, L. alla-

vors sees duple ens podreln reunir per a testejar , tote a la una,

el triom f de la .Iustscia i la flora/ itzacid dais dress quo reeullen

de la Ilibertat individual . Esperant aquest din bents, compteu-
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aquesta essential i principalissima part de In Operatoria; amb
lesaventatges do l'asesteasia local; la manera precisa de portar-la
a cap; els mitjans necessaris per a establir- la i les moltes aplioa-
eidns que domina ja, ha estat la importantissima questi6 desen-
rotllada per In. quarta ponencia.

Adem6s de lea ponencies, que ooneizen ja els Srs .. Congre-
sistes perqu6 han estat publioades i repartides, graciea, prinoi-
palment, als gran treball, at conscient treball realitzat pet
nostre Secretari Dr. En Bonaventura Clotet, el Segbn Congr6s
compta amb una seixantena do oomunioaoi6ns, que, mostra pa-
lesa del concurs que I'hi han dispensat distingits prestigis, ani
ran Ilegint-se i discutint-se oportunament.

I aqui flnalitza, Srs., el present tre' a!I. Abans de pendre
comiat do vosaltres que amb tanta bondat m'haveu dispensat la
vostra atenci6, quo agraeizo intensament, permeteu-me ones
poques paraules que, com murmuri do testa , prenguin hoatatge
on In. vostra anima i hi perdurin indefinidament.

Ja voieu la tasca realitzada per I'AssoclAci6. Un desig tan
innat com necessari , en nosaltres, ha fet qu' en la gloriosa diada
d'avui pogu6m aportar-hi un contingent ezplendor6s d'energies

que oferim com holocauste vali6s a Is nostra benvolguda Cata-
lunya. S6 que'ls artistes , els literats , els jurisconsults , els ho-
mes de ciencia , del eomerc, de Is industria , de l'agrioultura, fan

immortal el nom d'ella. Ccneo I'esforq geganti , I'obra marave-

Ilosa portada a efecte , amb decissi6 i constancia , per lea oorpo-

raci6ns qu 'estan dignissimament representades on aquest ante:

Is Ezoma . Manoomunitat , lea Ezomes . Diputaoi6ns, 1'Ezoelen-

tissim Ajuntament, el nostre Reotorat, tots, tots treballen ardi-

damenti amb entussiasme fentobra de oultura, la obra m6s oons-

tructora qu'ezisteiz , i sens dupte , qu'6s 611a la que portaris a la

nostra Catalunya et goig de la plenitut de sos drets , posant-le

al nivell dels pobles m6s avenQats de la terra. Emprb 96, tam-

b6, qu'es l'AssocIACh, que s6n ela metgea quo In constitneizen,

assadollats de un intim sentiment de Patria I treballant intensa-

ment en la ooI -laboraoi6 d'aquell esfor4 geganti, engendrador

de la oultura saIvadora , els que lograr6malga profltosa I deoissl-

va la seva obra, procurant a l'6nima del noatre poble el neoes-

sari equilibri , qu'6s 1'element fonamental per a quo is oultura

alcanci els efeetes que 0 dret a determinar , i ho lograr6m, sons
dupte, afegint-hi la ratiflcaoi6 del domini d'aquell tan vulgar
com oblidat prinoipi del Mess eana in corpora sano.

HE ACABAT.
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A NOSTRES BENVOLGUTS CONSOCIS

En la sessi6 en que constitufrcm lit j t'NT.\ de 1'ASSOCIAC16 GENERAL DE METGES
DE 1,I.I;NGUA CATALANA, que ha sigut It organitzadora i executora del SEGON
CoNGRis, vaig proposar a rhos distingits i entusiastcs companys de J UNTA el
rroglnnta a desenrotllar. Hi figuraven , to Uoc preferent, l'Exposici6 adjunta al
CONt,Rt:S, amb la Secci6 is, dedicada al llibre, it l'Anima del nostre poble, al seu
nt6s pre uat llenguatge preterit i actual, i, c,m it pinacle digne i perpetuidor de to
clue calificlrem, ja de moment , de Ixtita dcnutstraci6 de vAlua del nostre petit
n16n medic. la publicaci6 del Primer IInvcntairi do l'Index BibliogrAfic Medical
de Catalunya.

Els melts companys acceptaren la proposici6; taunt ells corn cls bons antics que
constituiren la junta de la Secci6 I.s, han fet tot quart els ha sigut possible per a
ajudar cu t( As ens extrems de la realitzaci6 de lit obra; ens segons, adeun6s, prolxl-
s.tren a En Eudald Canibell, do la Bibliott. ca Artis, Conn a ]'home indicat per a ordi-
nrtr cls llibres destinats a I'Exposicib, fer cis butlletins i preparar, per tart, tot lo
que calguCs per a la publicaci6 de 1'Inventari.

Flint el CONGRES i clausurada la I;xposicid, vaig -ebre dens meus companys
la honnosa comanda de qu6 cuid6s de tot to relatiu a la present publicaci6, i va
6&scr ll::vors que, retornats tots els volums, vam pactar i acordar amb el senyor
Canilx11 ics condicions amb quC s'encarregaba de la ordenaci6 dens butlletins, en
viar-lus a la inlppr(,mta i corrccci6 de ]])roves. Treball que ha coronat amb la
confccciti del Prdlcg amb qu6 s'encapsala cl present INVENTARI i que 6s una pa-
hsa mostra de la mancra corn ha portat it cap la tasca que se Ii ha confiat i cis
coneixcmcnts que posseeix en la import;:nt branca de la Biblioggrr afia.

I despr6s de tin sens fi de dificultat_s i d'entrebanes, que, desgraciadament,
sovintegcn massa cii tota obra humana, i que han servit per a encoratjar-me mes
en el compliment del mcu sagrat deure, he arribat a la desitjada consecuci6.

No es, ni de molt, la obra que haurienl volgut donar-vos; la que haviem teixit un
sens fi de ti-egades en nostres soninis patriOtics: en nostres fervents desitjos de glo-
rificar a Catalunya, tot ens scmblava poc. Convcncuts, per la realitat, de que les
cows per a que sigan. cal connencar-!es, ens hem vist amb la precisi6 de des-
atendre cl prec d'amics fr ternals que selnpre volien esperar al s'endemA per a re-
collir nuCs butlletins, i segurs de que I'obra perseguida 6s trcball c?c moltes, bones
i entescs voluntats i de molts i molts anvs, I convcncuts, adem6s, de 1'entusiasme,
consciOicia i constancia dels mcritissinis companys que han de succeir-nos en la
continuaci6 de ]'obra, i, per fi, de que' no devia cstnr Catalunya per mEs temps
sense INDEx BIBLIOGRAFIC MEDICAL, not Its ha fet 1 ^r el tirar avant el nostre pro-
posit, amb el fruit recollit.

I aquf la tens, Catalunya, ]'obra rcalitzada. Es per a tu, en primer Roc. AccEp-
ta-la, que 6s la resultant d'un desig nostre de tuolts anys; d'un entusiasme de tots
la villa; 6s el primer acoblament d'nna ^,e1IC do joies teves que estaven escam-
padcs per la teva terra i per fora dell. , t:i veu ;actual i el ress6 de la prethita;
6s el tresor (Inc et porter aquests entt:,i;ttitcs fills teas que han sabut posar, en
totes ocasions, 1'amor que scr.tcn per to per (intuit de tots els amors que'l mbn
cls hi ha inspirat.

I vosaltres, benvolguts conuocis, aec^ Ittcu la, a clue 6s el fet d un sagrat dettre
que amb vosaltres tenfem i unit huntil proca de corn eorresponem a la eonfian-
ca que en nosaltres heu dcpositat.

Dr. JoAN FRerxAS

Setembre de 1918.
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Vejeules asi:
,aEn is pressent ciutat ha molta obra pia e de gran caritat e

sustentaci6 , empero ni manta una ques do gran necessitat, co

es, on hospital o Casa hon los pobres innocents e furiossos fos-

sen recullits, car molts pobres innocents van per aquesta ciutat

los quals passen grans dosaires, fam, fret e injuries . Per tal

per sa inuocencia e furor no saven guanyar ni demanar to quo

ban menester per sustentaeiu de Ilur vida o per 4o dormen per

los earrers e peretjen de fain a de fret e moltes malvades per-

sones no havents dou davant los ells de sa conciencia, sonyala-

dament Ila hon los troven adormits los nafren e mater alguns

is algunes fembres innocents aonten. E asi matex los pobres fu-

nguses fan dany a moltes persones anans per In ciutat, a aques-

tes tosses son notories a tota In ciutat , perque seria sancta cos-

sa e obra molt bona quo on In ciutat de Valencia fos feta una

habitaci6 o hospital en quo semblants ° )lls a innocents estigues-

sen en tat manera , quo no anassen per In ciutat ni poguessen

for dany ni'ls no fos fet."

El efecte produit damunt dels oyents fon complet y fala-

guer. Baix In iniciativa do Llorens Salom s'ajustaren deu ciuta-

dants totseguit, demanaren les autorigacions real y pontificia y

constituiren In junta encarregada de comprar el terreny i do In

construcci6 y sustemptaci6 del Spital.
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Terser ^ ungres dc \1t IC! . is laIaLi ii a

Exc ms . Y 11.)IS. SM:xyott':

SENYORES; S ::NYIii :

Les primeres paraules quo on agnest ante snlemnial hrllllin

dell ineus Ilavis lean d '6sser vector, per sentiment v per vorte-

sia, de la respectuosa salutacib dirigida a les auttlritats de is

ciutat do Tarragona y de les sever contarques. ales dame., s- al-

ciutadans tarragonins , a les autoritats universitaries v as ent-

rits representants de les Corporations quo s'han dignat ter arts'

de presencia en aquesta Cerimonia Inaugural del III Congrt,^,

de Metges de Llengua Catalans , per a tributar to Ilur bomenat-

ge respectuds y fervent a la Cieticia Patria.
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,iutorisant la colobraci6 periddica de Congressos on qualse-
vulla ciutat de Ilengua catalana «en aquell temps que mills nos
sera vist expedient, nos e los successors nostres ., com deya la
l'onstitucib titolada Una vegada 1'any, presentada pel Rey
Pere'l Gran en la Cort de Barcelona.

Aq iesta ressemblanga de criteri entre els regniools del
Rey En Pere y nosaltres es deguda a que I'esperit oatalanesoh,
:,quest sentiment democratich de la nostra terra , es immortal,

puix es anima de I'anima de Catalunya y per axis , malgrat les

vicissituts y les contrarietats quo puga sofrir , va succehintse

do generaci6 en generaci6 , perdurant a trav6s dels segles ab

alternatives de m6s o menys intensitat, pero que no afecten

I'ossencia del sentiment . Heusaci perque' Is catalans contempo•
rani-, pensem, salvant epoques y In natural evoluci6, com pen-

saven els ca laps de les acaballes del segle xiii, y de la matexa

manera pensaran, ab les inatexes salvetats , els Catalans del

pervindre, car per Hey natural Ilurs corn conservaran la devo-

cio at agre de la terra y l'orgull national que fortifica y eleva els

('Hracters dels individuus.

Jo trop molt encertat ('article do reference, perque ha de

contribuhir a enderrocar el criteri que Is imaginaci6 popular.

dexant<e portar d'efectes purament externs, de miratges en-

,:urvadors, liavia bastit establlnt castes entre'Is metges com

entre'ls pohles; metges de Barcelona y metges de fore; aquells

superiors a aquests pel sol fet d,• residencia; la ciutadania y el

rurAisme en pugna; It Ciutat ungint els seus inetges ab los

:,ruts olis de to eieucia infusa, y els metges de fora posats en

ill d'inferioritat coinparats ab los metges ciutadans...

A-111(-sta Ilegenda ridicola s'ha d'acabar. llavern do procurar

que s'eshorri la ratila partionera que'1 rnlgtts interpose (y en-

tonch per rrtlgus tots els qui no gun metges) entre la familia

medica catalana ressucitant Is (ley de castes. Cal fer que de,-

apareguin els metges de ciutat y els metges de fora, per a que

sols hi hagi metges Catalans, ja quees aquest to uostre nom

gentilici, I'unich qu'ens pertoca user en to Cosmos de la Me-

dicina.

A aytal obra junta de eontpanyerisme hi ajudara at) eti-

cacia Ia celebraei6 d aplechs cientiHclts f6ra la capital y eii dife-

rents Ilochs de les terres honk la Ile,^^ na e^,telana sia parlada.

Fentho axi, el tribut de .uini»iu tacita a Barcelona s'haura

acabat. La servitut y el 3enyoriu no seran atributs que'ns sepa-

rin, y Ilavors serem nosaltres los barcelonins que anirenr to

taut en tart fora de Barcelona a discutir de -,encia medica ail)
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I'erpinya, in capital rossellonesa que senti, fe mgs do cinch
centuries, prouunciar les hist6riques paraules qu'esdevingue-
ron lo cant del cigne de In Nacionalitat, on la o8lebre Proposi-
ei5 a Corts del Rey \larti, Gloriosa dicta Rant do to.

Lleyda, la ciutat que, per 69ser centre de tots sos regnes y

terres, prodiga y rertil en vitualles, de clima dolg, en aygfes

abundosa y habitada per bona gent, meresqu6 del Rey Jaume II,

pare del Infant Joan, consagrador y arquebisbe d'aquesta Igle-

sia inetropolitana, el privilegi do son Studi General, en el qual

s'hi contenia la primera Facultat do Medloina nostrada per a

que'ls cats' 'us no tinguessin de demanar almoyna de oienoia on

terres estranyes. D'aquella Facultat do Medicina de Lleyda no

fuu Lector I'eximi Jacme d'Agramont, autor preclar del Bag>t-

ment de pre.servacid d'epidemia a mortandats.

Y tants y tarts corn s6n los Iloeha aptes y dignes hont s'nt

poden celobrar els Congresses de Metges de Llengua Catalana!

ford ;rl termenar to Ctingres passat, reberem la invitacI6 ofloial

de Tarragona, y nosaltres, homes de ciencia ensemps que Hating

y eatalan no podiem rebutjarla sense greuge per a nostre ergull

de raga, devoci6 cientiflca y sentiment patridtieh: y act ens tenlu.

Tarragona enclbu en son si dues civilisations oapdals y

predilectes to Catalunya, sobre la que han exercida influenoia

decisiva : In civilisaci6 romana y la civilisaci6 oristlans, corn ho

paloseu els documents bust Its quo son ornaments gl()rioso, de

la gran , de I'excelsa Ciutat y do son Cimp, exocutoria perdura

he del sou Ilinatge ithdIssim. \1iri^u, si no, In seva Catodral,

eIs Monastirs falllosos do t'oblet v to ti;luten Creus nlireu len

runes dol Forum , y el rnajostu6s y grAeil Arch to Mira, y la torre

dell Scipions, y eIs iiiiponents carreus do I'A,1iieducte, v la in)-

rneasa mole do los Murallos davant la dual pa•sen ab respecte

les edats ... La visi6 del tresor arqueolugich revelador de In Ta-

rragona Imperial , capital do In civilisa:'i6 romana coin Empu-

ries ho fou do la civilisaci6 grega, dosperta on nosaltres, met-

ges, to retort d Antonius Musa, lo Ilibert tarragoni quo per son

merits propis arribe a la catogoria do metge predilecte d'August,

y a Esser un dots fundad,,rs do In Schola Al licornm quo, bas-

tida on lo Puig Esquili, dosaflava In vella escola d'Alexandria.

De Musa pot dirse quo no fou honorat ab la toga dels ciuta-

dans de Roma, sin6 que fou ell qui Ironora ^a senyorial vostidura,

car si no era un croador medical corn Ilipocri s, ni un geni cons
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Ilenys y naus y tarides y gal ores , se perlIong6 de Salou, deCam-

brils y do Tarragona , y els argonautes retornaren a lea costes de

Catalunya, havent portat a terine 1 ' epopeya ells sole, seas ajuda

ni de pisans, ni do genovesos.

Conquerides Mallorques , no'n tingu6 abastament ; romanla

cativa y s' havien de Ilimar els grillons de Valencia , la dela ver-

gers esplendorosos envolcallats de for de tarongina , que coin

borrallons L puresa I'espurnegen arreu y Is perfumen y agen-

con donatrtli I'ayre d una nuvia aparellada a maridarse. Y Va-

lencia fon redimida , y, corn feu ab Mallorques , lo Rey ofren1 a Is

Civilisacib el novell jardi de lea Hesperides . Y aquest home,

;iquest heroe que guerreja y conquests y legisla , y que f6 arre-

hassar la llengua a un clergue mitrat per revelac16 suposada

d'un secret do confessio, es al ensemps un infant , qu'en lo seti

ate Valencia no dexa desparar Is tends reyal perque una oreneta

hi havia tot son niu.

Al horn que ab sea gestes s'ha guanyat lo primer ( loch en Is

tiistoria de Catalunya , venim a ferli el present de Is nostra

ciencia ab el cor versant de joys, perque pod6m oferirli ex-

pressada on aquella parla quell tant estimsva , ab Is quell es

erigu6 lo seu Llibre de la Saviesa y Is sons Crdniea ; bd a'ho me-

reix lo qui, en aquell temps en que'l Had era Is llengua sabia,

ordena que a Valencia tls advocats adv4,quessin on Ilengua vul-

gar, que'I suniari dels plots I'os redactat en I'idioma del poble. y

qu'eu romans fossin escrits els Ilibres do Curia.

Allis d enlla, on terres de Bretanya y en les vetlles de les

Ilargues hivernades, les dines dels pescadors d'aquelles platges,

acoblades vora Is Ilar y Pent giravoltar els debanells y le, tiloses,

conten en veu baxa rondalles y llegvndes, sobresortint entre

aquestes l'apalech capdal de I'encontrada, que, coin lo trurl casa-

dor acs , es allI popular y 0 molts testimonis d'orella.

En temps llunyans , molt Ilunyans , quan tot just les cantons

de gesta y els virolays distreyen el Ileure dels senyors en los

castells feudals y ab prou feynes se conexien les llegendes de

Tristany y Iseul y Parceval y Is canto do Roland, en aquelles

oostes existia y rumbejava utta ciutat esbelta entre les esbeltes,

una ciutat de bellesa incomparable, coin una ciutat de fades.

Quan tot d ' una, sense senyals precursors quo ho fessin t6mer,

com pet art d ' eucantament , Is ciutut esbelta , Is ciutat belle, fou

engolida per Is mar, que l ' envolcalls ab as mortalla blava quo

tot temps Ii havia servit d'espill hont emmirallar sa bellesa... y
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vida, que no's tractava d'una mort real, sinci d'un cas de mort

aparent: un cas de catalepsia.

Y nosaltres forem nl6s sortosos que'ls pescadors bretons.

Vingu6 la .,-Itjada cornmoci6 geolagica iniciada en I'Academla

y Laboratori despr6s del gest lieroich d'En Gulmerh des de la

presidencia del Ateneu Rarcelones, y la inorta- viva resorgi,

ecupant de bell nou son lloeh d'honor dintre la Biologla. Y arm

que ja fa anys qu'es retornada a la vida de plenitut , y que la

seva actuaeio es ja definitiva, en aquesta Ciutat augusta aque-

lies campanes que se sentien de tart en tart y el ( luny del lluny

voltejaran a pie ayre. repicant a festa , y el bon Rey ens benehiri

per haver sabut reivindicar per a In nostra Ciencia la llengua

sagrada del payral.

Perxu venirn , ab la satisfacci6 intima que d6na el eon-

venciment del dever complert, a engarlandar Ia tomba del nos-

tre Rey at) Hors exquisides del verb nostrat , copsades en jardins

tancats ciutadans y en hortes obertes vilatanes, axl les que

s'acoten al pas brunzent do la tramontana , coin lea que gronxo-

la'I Ileveig y les que desatlon les poneutades sense collt6rcers.
En les nostres discussions is Ciencia biologica eatalana s'habi-
Nar6 y sera palesada en tots els nrati(:,,, de Ia uustra pariH, no
cols en totes ses varielats dialeetal,4 nranife,tes. sino tanrl)e en

la ganrtna de cenrareals, constituhiut

un tot llarrnunieh lout adenie, de Ie- Ileugere,
variant , de sintaxi y de ii-xiclr, les vocals outelades per la Ircdor

de les geleres y congestes pirinenques, la funetiea (1ol^a de Ia
terra baxa. l'accent aspre do moutally a V la vu,•alHaci") de la

costa, diafaua corn Ia seva clarer y seta ruin his vilatges.

Aquestes varietats dialectals regionals y conulrcals, que en
fonetica y en y adhuch en sint,,xi reveien els habitants d,'

los diferentes comargno- y do les d1stintes regions de Ilengua
catalana , no sots enriquexen la Ilengua fentla nmHnyaga y flexi-
ble, energica y doll;a y, corn at viva qu'es, trayent-li I'encarcara-
nlent de la nloinia, sin6 qu evidencicn les Heys naturals, quo
Hl eusemps fan al home servent del medi hoot lid nascut y lions
lit seva vida's descapdella, y propietari del seu verb per natural
y llegitim dret d'hereneia.

Per a parlar y escatir de Medicina, nosaltres, metges cata-
ians. que'I rnillor vehicol es lo verb catala, ear adent6s
d'econonlisarnos to treball mental de traduccio, s'adapta a la
rostra inteligencia sells esforS, ja que'l llenguatge es insepa-
rable del pensament. Y no es pas perque la Ilengua catalana sia,
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Acabar6, sonvors. Is meva tasca , que potser voe haura re-
sultat quelcflm pesada, fent vots fervorosos per a quo, en lo
transcurs de discussions dell tomes de ponencia ofelals y de
Il's comunieaclons del Congres, plani damunt de Ia nostra
Assamhlea I'esperit del sit Rey Jaurne, per a que resultin profl
toses y pnguin contribuhir a hastir lo Casal do Is Ciencia Cata•
lava, y axi, ell. In gran Rey, del tons do son sopulcre repetirit
los paraules que, endressades als catalans y contingudee en Is
Proposicio feta en les Corts de Perpiuya, pronuneii ' l Rey Mar-
ti: <Alcats, ah,ats les banderes, car dignes sots del Principat de
('atalunya..

r l Cotal en I . mxn a 4c,ir" 1e1 %-wren h:nullim to Verb de rafulwwya . ( N. d.I A.)
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DISCURS INAUGURAL

EXCELENTfSSIM SENYOR:

MOLT ILCSTRES SENYIRS:

Sien mes primeres paraules do agrahiment en vers vosal-

tren, dignes representats de I'autoritat en totes ses modalitats.

per haver vingut a donar relleu a la sessi6 inaugural del IV

Congres de Nletges de Llengua Catalana.

SEN PORES:

Quo amb la vostra hermosura y les vostrea gales doneu

real(: a aquest acte, grans mere6s.

Colegues: que de Ilunyanes comarques haveu vingut a

pendre part en les tasques a realitzar on Is quarta reuni6 de

Metges de Catalunya , ben vinguts siau a Is rostra beata Gerunda,

com l'anomenava tres segles enrera en Johan Rafel Moix ( 1). met-

ge nascut en ella .Si,Gerona ja era Ilavors gloriosa y segueia sent-

ho, podri no ser hermosa , pro 0 un encis quo enamora at artiste,

y captive at arqueolech , y ses gestes hen sigut y son, deu inna-

gotable per I'historiador ; ella vos scull joyosa perqub espera de
vosaltres remoi per adaptarse a la vida nova.

Complert amb to deure de cortesia , dech dirvos que Is
equivocada bondat d'els Congresistes do Tarragona m'ha portat
a sitial , tal volta sols pensaren en to gran amor que tinch a tot
to que fa referencia a la vida corporative de Is classe mbdioa,
pro no varen adonarse do que havia traspassat to Hinder do la

I Johan Raphael Moi%. on Io PrbIig Is Is eeve Obro Mefhodi rwedendd. G-

nPre, 16I"
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Quart Congres de Metges de Llenoua Catalana 15

presenta la quarta part do Is poblaci6 de In Catalunya actual y

qur'n to quo portoca a sanitat , corn en moltes altres noses, tb
una caracteristiea especial, reeollint a 1'engr6s lea dades do lea

estadistiques oticials, trobareiu qu'en 1 'any 1919 tenien les co-
marques catalanes una poblacid d'un mili6 sia cents mil habi-
tants, en nasqueren 35.500 y an moriren 36.600, to quo done un
aument natural do poblaei6 do 4.900•, xifra ben esquiflda , p*lesa
niostra de Ia conveniencia de millorar - la at tenim desitjos do
viure poblada y forte la nostra terra.

Si a to apuntat hi afegiu qua per durant lo mateiz any, prop
Tun miler (907) d'infants nasqueren morts o moriren at naixer

v qu'un centenar de dunes perderen Bur ida at deslliurar to
fruit de concepci6 y qu'en igual periodo m6s de 6.000 criatures
meuors do cinc ant's deixaren do viure . 1Trovarem 7.000 vioti-
nues, qu'en gran part podien haverse salvat! itComY Portant a
totes les liars desde Is del minso poblet a Is de Is ciutat populo-
-a to crit d' alerta sobre In mortalitat qu'ens agots , font avinent
,lu'esta en els nostres possibles minvarla , seguint ela consells
de proflaxis quo teuen establerts altres paisos.

Els pobles quo caminen per tea vies trassadee per Ia Cien-
cia Ilan vist desaparCixer certes malalties . La Verola (pigola)
qu'encar a Catalunya va matar 236 personas, clinicement no Ia
coneixen certs pobles d'Europa.

Lo Vomit negre (jebre groga) qu'atla a America tants y
tants milers de victimes ocasionava cad'any y quo del men re-

tort (1870, va espavorir Barcelona , avuy as desconeguda.
El Tifus qu'en l'any 1919 va ocasionar 400 obits (dosootitat

Barcelona ) an terres catalanes , esta prop to die quo sera retut y

sera realitat to quo fa poch digu6 FLEINER ( 1) qu'ets Oils do In
generaci6 actual sentirien parlar de la 1?ebre tifoldea com d'ana

mataltia hi,tdrica.

Permeteu- me is qua ve a tom dirvos qu'en RzIxxa a Ham-
burg y an MILLS a Laurence (E. U.), van observar qu 'al minvar

la mortalitat per tifus (deguda at sanejament d'aquelles pobla-

cions) minvava al ensemps Is mortalitat per lea altres matures,

lo qu'ha donat (loch at teorema d'HAZau (2), quo senyala quo per
cada mort per tifus quo s'evita , resulten tres defuncions menys.
per altres afecoions . De modo, quo d 'haver evitat lee 700 defun-
cions per tifue , hauriem guanyat prop de 3.000 habitants.

(I I M*R*Qolr . Contronate an 8anlander, 1910.

( 9i Mcxu.i.o Con(. R Aead N. do Modlelna . Madrid , Mersa 1111.
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Q)udrl Congres de Merges de Llengua Cata/ana 17

Per cl(wre la serie d'afeccions morboses que perjudiquen

I'estabilitat de la poblaci6 catalana , vull parlarvos d'una malal-

tia quo , sols a doixadesa o egoisme ha d'atribuirse el que perju-
diqui a molts dels vehins de cartes comarques . Les /ebrea, coin
I'anomena el poble, el paludisme , com on diem els metges,
d'elles s'en coneix Is causa y es infalible lo remey quo rebaixa
Ilurs accessos , pro amb aixd y tot les sofreixen el conjunt d'lia-
bitants de certes rodalies . Els que lea agafen son malalts inter-
mitents, pro a Is Ilarga , Bur sang s'empobreix y va decaiguent

Is eomplexi6 mes rohusta, posant • Ia en condicions d'arreplegar
tots els mats; lo quo fa (lue ells on si figur ' ^n lea estadistiques
amb xifres molt petites (14 morta ('any 1914) (1).

No me pertany on aquesta oeasib disertar sobre tal enfer-
metat, pro si que vat Is pens do for Constar que desde temps
molt preterits fins a ultims de Is centuria passada , fou un flagell
do les torres empordaneses , sortosament avuy Its Iasi desapa-
rescut, y molt mes quo per aixO me pertoca dirvos que si no lea
desterrem d'els (lochs en qu'enoar n ' hi ha, podria easer que im-
buits per humanitarisme d'oficina , servis de pretext a un poder
naseut fa poe y que to Is fal•lera d'arreglar tot lo mon, ens en-
vies uns delegats per estudiarla ( ja ho ha fat amb una regi6
germana nostra) coin si fossim de lea terres del cor de 1'Afrioa o
una ills de les perdudes en el Mar Pacifich (2).

Finida Is relaci6 d'el grau d'intensitat amb que les malalties
mermen Is poblaci6 de Is nostra terra , vaig a dirvos on poques

paraules lo que estimo necessari s'ha de for per posar-nos en
conditions per desterrar-les.

En primer terme tots havem d'adoptar una regla do recta

moralitat que senyal sons diferencies el nostre deure y ser-

veixi de norma a nostra conoiencia per confeecionar lea estadis-

tiques veritat de lea personas , Ilocha y cores inf•etes; sans elles

es imposible I'adquisici6 de fats qu 'han de servir do guts a els

treballs de profilaxis . Es ben cart qu'els palsos quo no tenon es-

tadistiques o lea tenen mal fetes , son els que necessiten de mes

ajuda sanitaria y per dolor6s quo ala el dir-ho, el nostre as un

dells.

Puch assegurarvos qu'en lo referent a estadistiques do mor-

bililat, son contats els metges qu'en fan y no es diflcil trobarne

(1) Cap on is provlnela do Oerons, I Rareslona , 6 Lloyds, a Tarragona.

(R) La Camps»a aitipoludtcs on Mpe"Ia, por D. M111101o astt.a; nuns. a y 7 del

•Bololln de lo do as Soeiodadss de I. Cruz Roia.. - ninebra, Marco y do 1921.
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Quart Congres de Metges de Llengua Catalana 19

una operaeio qu'els desiluiri de greus molesties y estada oblige.

da d'els portadors de contagis. En 611 tot sofriment ha de trobar

alivio, tot dubte diagnostich ha de ser aclarit.

Abundeu a Catalunya les vises y pobles que de molt temps

lip tenen hospital y on altres se conserva memoria d 'haver-lo

tingut. Per mica do voluntat quo tots hi posessim lograriem res-

tablir els desapareseuts y for coin so trasfornuessin els actuals per

adaptar-los al servei qu'lian do complir. Adhuc els mes petits

servirien, quant menys,per senyalar qu'alli hi ha qui vetlla per la

salut y si el guayta fos cuidadds podria convertir- lo en domieill

professional y ferne una oflcina do Sanitat.

L'Ilospital modern es to Santuari ahont la ciencia declare

els misteris do la Medicina: s'hi entrem sovint ; amb devool6,

ens serif donat to podrr de crear I'ambent quo tent necessitem

perque In gent, sia de la condicid social que vulla, one ajudi on

In. Iluyta qu'liavern d'empendre contra les malalties evitables.

Me falta autoritat per donar-vos consells pro me sobra ex-

periencia per advertir quo, si no fern on serio y depressa obra

sanitaria, les ansies de grandesa , In. suparioritat quo desitgem

per la nostra terra, seran pura vanitat, puig ens trobarem amb

una Catalunya sense catalans.

HE DIT
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JIEs'1'1tiI. WGI1,1i.A )L'I'E'1,1,E'1;

(SE LE l )

pel Dr . JOSEPH M.' ROCA

NO1:1 P16, P'VIA

La vetlla del 27 de Jury (let any 19.1, ab ocasio (let

IV Congres de Melges de Llengua Catalana tiJaflut a Gerona,

se celebra en la sala Consislorial l'homnenalgc al ueelgc Jeroni

migeval, lllestre Guillem Colleller.

Presidia el Battle de la ciutat, gaci lenia a sa drela el Pre-

sident del Cungres Dr. Pascual y a sa esquerra et General

Governador Militar, senyor Curranza. Ocuparen tlochs en la

Presidencia, to Dr. Barfpuiua, representant et V icari capitulur

car la Mitra estaba vagant, ?l el president de la Dipu',acio at

ensemps represenlant la 2Iancomnunitat.

Oberta la sessio, el Dr. Pascual manifestr que'ls metrles Ca-
talans, ab motiu del Congres, se proposaren holnenatjar a son

eminent predecessor Colteller fins suara ignorat; y que pera

portar a terlne aytal proposit sots trobaren facilitals per part

del Ajuntament, at qui agraheix la decidida coluboracio apor-

tada pera perpetuar el retort (let gran metyc geroni.
L'Alcalde, en noun del Ajuntannent, respondnc quo's sentia

orgullos de sumurse at homenalge d'adnnirucio que'ls mnefgcs

catalans tributaben at qui fou preclur professor. Considera

l'acle que s'estaba celebrant d'atlissima esperitualitat, exempt

d'egoismes'y d'interessos privats y lalnbe d'una valor imponde-

rable, car enlayraba l'home humil, excels per sos nacril,ti ?l .ses

virluts. Desitja gne'ls Congressos M dichs esdeirenidors se-

guexin la tasca de glorificacio dels qui s'ho merexin y exi,

ab l'exemple dels mores, se per/eccionarri.n els rivents.

Acaba adrahint en Mom (let Ajuoalamenl l'acorl (let Cou-

gres de colocar una lr'rpida en honor de Mestre Guaillem Col-

teller en la Sala do sessions, que servira pera que'ls geronins

adnnirin y respectin constantment at gnni fou sabi- concinrludu

llur. Sepuidament descobreix la liapida, esclntant un aplandi-

ment unI nim.

La lupida cs de pedra de Gerona Ow projectcula En

Rafel Masso, erudilissim arquitecte deroni, ?l obrada un es-
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Per etzar, furant y oscorcollant, he trobada una lletra autb-

grafa do Mestre Guillem , adreq.ada al Rey En Pore III y sa mu-

Her, y de qual contingut parlarom mes ondevant . Es una lletra

reveladora de bona y franca caligrafia, angulosa , ab personalitat,

escrita per una ma que no dubtaba on ferhi esmenes d'estil y

de concepte calarno currenie . Fou tramesa tal corn fou escrita y

esmenada , lo que domostra que I'autor tenia prow confianca ab

los Reys pera no ferne tin trasllat correcte ; y quo ' s trameto,

,ho proba 1 ' haverla trobada en l'Arxiu Royal y l ' anunci qu'en in

la Infanta partera als seas sogres egregis.

Quan In IZeyna, more de Johan I, s'ogreuja it Lleyda do I'ulti-
ma malaltfa y Pere III veu In gravetat de sa mullor, innova
cuyta torrents a Mestre Guillem quo lit Iteyna os malalta de
malaltia de que ha perill, perquo on tot cas del mon volriem
quo vos fossets en sa cura-; y li Tirana qu'oneontinont partosca
de Gerona y vaja a Lloyda it jornades tirades y quo no estiga
ni retardi -unit ora per dia do pasqua no per cosa qui at mon
sia, car pensar podets-diu lo Roy-quo miga ora de vostre
lagui poria esser gran perill,. 1: Lo Roy del I'unyalet, conexent
I'estat do In stia esposa , boy sense osperanga , s'aferra a In ciencia
de Mestre Coltellor corn unica ancla do salvanio :; t y li tarda quo
arribi a l'ospona de In malalta , qui mori on lo Palau episcopal
do L1Ayda In diada del Divendres Sant, sense rebre I'assistencia
medica de I'Arquiatra preterit, to qual , malgrat la sua diligencia,
arribit ab retart per raho de les distancies y els medis do loco-
inocio usuals, per cuytats que fossin.

:r::+

Aytal contianga y afeccio do In Royal familia, ja I'havien

portat temps enrera it esser testimoni de la capdal avontura

amorosa del Duch de Gerona, qual episodi, pock menys quo

doseonogut, vull racontar mijani'ant In vostra benevolenSa.

Fadri I'Infant, dospros d'innombres nogociacious, genera-

des per d'Estat y dificultats y incidents enutjosos, moti-

vades per I'onveja d'altres Corts, acaba per assolir In fernranca

de ses esposalles ab Johana de Valois, Princessa do Ia Casa fle-

yal do Franca.

I'estiuada del any do la Nativitat de Nostre So-

nyor 1371, quan I'Infant rob l'ardit tort que la Duquossa, partida
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uostre Guillen ► Culteller, los quxls In visitucie

raren que la iualalta esh ► ba on peril) ► inont. Jolucnu de Va-

lois qua sospitaba el sea estat, quc'1 desid clue ella

al men era de couexcr 1'esposut } vast Rque

fees doe ^. o qae li plagues >: in.isti en la suplica, car de veure'I
<vijares li seria que sempre fos guarida>. l' el do ( ^cruua,

per g © rarc{uia }^ infant do cor , contra to paror del s©u

Cousoll, determine auarlii ^^ simulant que mama a Salees a la

eatery del senglar, acompany^ ► t dels y del segai-

ci indispensihl © y la canilla d'aL• ins, sort do Perpinya. Arribat a

Salces se disfre^. a y ab tres cavillers des^ ► colla, pissa la Cor-

b©ra y va eaminant fins que s'atara en una granja d'1 [ospitalers,

vbra la vile albigesa de I3eziers , a lu qu'espera ontrarLi

foscant por usquivar indiscrucions . Ju en I'ulburoh , to

seguent qu'ora el ,jorn de Santa .ll:u•ia, va it de la Du-

quossa, entry en la camhr:^ y purla ab ally per primes volta... ^

Clue devia peusar iquella donzella de quanta an,ys, sentintse

en to precis moment de copsar Ia felicitat, maridantso ab

to Primogcnit d'Arage, gentil , arrogant , do veuro, do bona

firm y millor curacter? Com devia ^ategur el cor dol princep

r©yal contemplaut la mort alotej . xl entorn d'aquella vergo

de rolls d ' or, filly de rays y qu'oll ha^^ia oscollida pera quo fos

la mar© dell seas fills y I'angel de la Pau eu son IZoyalme'?...

Dena 1 ' alberch y ab el cap cot passe el pout volt, prengue

to cami do Surenyach , y per baxa a Cauet, y de Canet, per

terra , aua a Perpinya.

Lis plon^es d'oca dels escrivans de ratio redactant

lletres que ' 1 s©gellaba sou sage)) secret. Pero ja

no eren y frisoses, ot^jectivant la cobejada:

tenion doix de tristor y udos Oren freturoses de novellas de la

malalta, adus la pronieten^;a fete per Uonn ^Iohana

a uu Sant de terra del f)ucli do [^orgonya , ► n deinanabon

pregarios ^^ ini^ses en cascun ord^+us religiosos de I,arcelona

pera I;i de 1'esposada , y a una d^+vota

de gr ; fame, l ' almoyna do les scvt^s orations, ^^

I'assats dos dies del return de I'atribulat In-

fant I'csgla }^ adnr ardit de la mutt de sa esposa ...

Ilor de Iliri del vcrgcar de Franga se marcf sons© ab

son ^ierfnm c<it^ilina , devillant a Iii ih los primc^res

ilnsions d'nu princcp }' ^potser al uh to pervindre, glo-

ries do tot un poV^le^

Ii(^n segur qne Alestre Guillom per sempr©

la grou ferida cordial del sen cgregi client, cols guuridora ab to

biilsem prodigies del tEVnps^
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DISCURS INAUGURAL

HONORABLES SENYORS:

SENYORS:

Han passat set anys d'enra del d4rrer Congres de Metges
de Llengua Catalana. L'acord de 1'Associaci6 era de celebrar
un Congres cada dos anys. El motiu de la llarga interrupcio el
sabeu tots. Pero avui la vida catalana continua, i ha pros nova
embranzida. Perque no es possible aniquilar un poble que to la
voluntat de viure, i si una collectivitat ha pres consciencia de
]a seva personalitat politica, i aixi vol perque coneix , es intitil
tot intent de desviar el cami de la historia, que es un fluix vi-
vent inexorable, com ho son totes les forces naturals.

Els metges de Catalunya, 1'any 1912 decidiren 1'organitza-
ci6 del seu primer Congres. L'acord sorgi en 1'Academia i La-
boratori de Ciencies Mediques per la iniciativa dels doctors
Salvat i Espasa i Enric Ribas i Ribas, i 1'Academia realitza
aquell Congres. En ell el seu illustre President el Doctor Fargas
proposa la constitucio de l'Associac:o General de Metges de
Llengua Catalana, i es a curs d'aquesta Associacio que els Con-
gressos ulteriors s'han anat realitzant.

Avui podem trobar-nos aplegats altra vegada, companys de
la Catalunya estricta, de Mallorca i Valencia, del Rossello i
Provenca, del Llenguadoc i de l'Alguer. Som en aquest salb
glorios, on per quatre cents anys es decidiren els destins de
Barcelona, que es corn dir de tot Catalunya, i veus patriotiques
ressonaren ardides quan perilla la dignitat ciutadana. Aqui s'in-
fanta la historia de Catalunya en els anys de maxim esplendor.
I avui, plens de respecte i el cor inflamat, venim a reanudar en
aquest mateix floc sagrat les nostres reunions.
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medicina. Les Universitats ensenyen, i despres diu 1'Associacio

si es que ]'aspirant , en acabar els seus estudis , es troba o no en

condicions d'esser un metge . Davant d'una Associacib general

que arribes a aquest vigor , bona part deis mars de que patim

quedarien automaticament desvanescuts.
Es necessari avui com mai , metges catalans , que ens cone-

guem i ens organitzem, Sota pretext de la defensa professio-

nal repten insidiosament greus perills clue amenacen la dignitat

i el benestar de tots. No puc creure que entre vosaltres hi hagi

companys que es deixin enlluernar per 1'esperanga eixorca d'una

posicio burocratica, d'una nomina que organitzi la miseria i fact
cronica la inanicio . Qui pot fer el seu ideal ci'esser un empleat

entre tants, depenent d'un Consell o d'un Director llunya, des-

coneixedor de les nostres necessitats o de les caracteristiques de

la nostra vida, un empleat que haura perdut tot estimul, perque

haura ingressat en un cc* oficial i veura com van escorrent-se els

ant's i ell per tot premi puja en un escalafo, impersonal i ignorat,
peca insignificant i desconeguda dins d'una anivelladora ma-
quina administrativa.

El que cal abans de tot es fer se una personalitat, i esser

respectat per les propies obres i pel prestigi que s'hagi guanyat.

Res mes trist que la indiferenciacio, que una humanitat g-isa

i maquinal. L'esclavitut sempre ha estat indiferenciada, 1'esclau
res mes que tin numero que fa una determinada feina, clue men-

ja, dorm i es mor.

Se us dira que els temps d'avui Porten a gratis amuntega-

ments humans, organs d'un colos que viu devorant la vida dels

individus. Pero fins colocant-se des d'aquest . perspectiva, res-
pondrem que una cosa es la massa i altra ben diferent l'organit-
zacio, que suposa varietat i iniciativa. Es aquella massa amorfa
el suport de totes les tiranies, i aquestes arrelen tant mes facil-
ment en un pohle quan menys perfecta la seva constitucio so-

cial, mes gran el seu retras politic, menys fina la seva sensibili-
tat ciutadana. Cap sofriment comp,.rable a veure's perdut en la
negror del caos ; el Dant ja en parlava. La vida is, precisament
especificacio i la mcb-t, el retorn a la uniformitat. Una reunio
d'homes en la qual els individus representin alguna cosa, una
varietat, una personalitat, una seriacio, una jerarquia, sera quel-

co n ('organic, vital ; una organitzacio di f erenciada i relacio-

nad , especialitzacio i col4aboraci6, individualitzacio i sintesi.
Esperits forts objectaran, segur, que aixo es romantic, dinove

i rerassagat. Pero mes antigues son les tiranies i I'abjeccio. Da-
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lectives, constitueixen les seves societats d'acord amb el senti-
ment, neixen els nostres congressos i cerquen Ilurs antecessors
iHustres, que pensaren o escrigueren en catali o definiren amb
caracters propis una medicina catalana.

En les dissertacions inaugurals de Congressos anteriors -

sobretot pels Presidents del segon i tercer, els doctors Joan Frei-

xes i Freixes, i Josep Maria Roca - foren recordats els noms

mes sobresortints dins de la historia de la nostra medicina. Avui

tenim una bibliografia suficient, i precisa per informar-nos be

sobre la gi.iestio. Fora potser el moment d'iniciar 1'estudi siste-

matic de la Medicina a Catalunya. Citarem elm treballs del propi

Roca sobre la m+edicina catalana en el temps dels reis Marti i Joan

II sobre les ordinacions de l'Hospital de la Sta. Creu, les recerques

d'Olaguer Miro referents principalment al celebre Receptari de
Manresa, la contribucio extensissima de Lluis Comenge, la His-

toria de les Ciencies Naturals a Catalunya per Font i Saguer,

el magnific recull de Documents sobre la Cultura Mitgeval Ca-

talana, de Rubio i Lluch publicats per cura de I'Institut d'Es-

tudis Catalans, la recerca pacient que sembla disposat a publicar
aviat Jamieson B. Hurry sobre Jacme d'Agramunt i tants al-

tres. Pensem que en els nostres Arxius, de la Corona d'Arago,

Municipal, de la Biblioteca Universitaria, de la Reial Academia

de Medicina, hi ha d'haver dades de gran valor, i arribarem a

la conclusio de que, bastir la historia de la Medicina de Catalu-

nya es una obra que ha arrihat al punt necessari de maduresa,
i que s'hagi fet ja urgent.

Amb els elements esmentats em fora fac^l establir ara una
Ilista nombrosa de metges de reis, de professors, d'autors, de
practics, d'estudiants, que es distingiren. Em sembla oportu re-
cordar nomes uns noms excepcionals i les circumstancies
que donaren especial relleu a la medicina en els anys de maxim
esplendor de Catalunya, de la gran Confederacio, els Estats
Units de Catalunya, com diu Rubio i Lluch, en els segles XIII
i XIV.

Hi ha un nom que ho omple tot : Arnau de Vilanova. Possi-
blement deixeble de la Universitat de Paris, i havent illustrat la
de Montpelier, com Lull - aixi com Fra Eximenic i Sabunde
illustraren la de Tolosa - excelleix en la nedicina i en I'al-
quimia. Es metge de Pere III i de Jaume II, que li fan impor-
tants donatius "propter multa servitia quae recipimus et recipire
speramus". L'infant Alfons - que sera mes tard Alfons III -
Ii regala el castell d'Ollers en el Barbera (1285), Jaume II li
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tratiunenl honorum suorum temporalium non intendet". En 1275
es nomenat .dministrador el pare Pere Galceran. No sembla

Lull haver arribat en vida a igual preponderancia que Arnau de

Vilanova. Ofereix a Jaume 11 (1307) el Llibre de Proverbis que

considera util per 1'educaci6 dels Infants, i demana la protec-

cio reial, "pauper sum, non dimitis servum tuo, domine". El rei

ii atorga una pensio vitalicia sobre les rendes de la vegueria de

Barcelona. I mes Lard, durant la seva missio i captiveri a Tunis,

di f erents persones reials s'interessen per la sort de Lull.

Com a Arnau de Vilanova - i potser amb mes empenta en-

cara - interessen a Lull les questions teologique-. vorejant so-

vint l'heretgia. Els fibres de Lull son violentment discutits des

del punt de vista dogmatic, despres de la seva mort, sota Gre-

gori XI. El rei Joan I fa recollir totes les obres, per la interven-

cio de l'inquisidor de Girona, Nicolau Eymerich, i no es sing

fins a darrers del segle, despres d'una lluita en la qual hi prenen

part els Sants Pares, els reis i les ciutats de Barcelona, Sara-

gossa i Valencia, que els llibres son declarats ortodoxes.
En acabar-se el mateix segle , Francesc Eximenic composa

una veritable enciclopedia en que s'hi tracten tambe questions
mediques. Fra Eximenic, un altre savi que escriu en catala,

tamhe sembla haver influit molt en el seu temps. Pere IV de-
mana repetidament al duc d'Anjou i al comte d'Armagnac que
recomanin Eximenic al canceller de ]a Universitat de Tolosa

per a que pugui graduar-se Mestre en Sacra 'reologia (1373);
per viatge el pensiona la propia reina Elionor, i la Infanta tambe
el recomana. L'Infant Joan - que sera despres Joan I - no-
mena Eximenic el seu confessor , i el Consell d. la Ciutat de
Valencia repetides vegades ajuda a Eximenic, pagant-li viatges
d'inspeccio a monestirs, fent-li comprar llibres, regalant - 1i vestits
o (liners en especie, etc. Eximenic, com Lull i Arnau de Vilanova,
escriu indiferentment en catala o Ilati, i forma una de les figu-
res de mes relleu en la historia de la nostra ciencia.

En aquests segles XIII i XIV en que es mes destacada la
personalitat politica de Catalunya, la cultura pren volada i triom-
fa ]a llengua del poble, enfront del llati, el domini intellectual
(lei qual era vastissim. Poc a poc va invadint des de la literatura
popular, les bones ]letres, ] a ciencia , la religio i la diplomacia,
arribant a esser , en el segle XIV, una de les mes extenses en
les costes mediterranies. Primer se'l nomena romans o Llengua
romana o llengua materna ; despres catalanesc, i ja a mitjans del
segle XIV, catala o llengua catalana.
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c-amen a consegi.ienc a dels privilegis procedents de Jaume II,

sing perque no volen acceptar les condicions especials dels uni-

versitaris "amb mes drets que deures , i molts d'aquells incom-

patibles amb les Ileis que regeixen Barcelona ". En la Seu i Con-
vent de Pares Predicadors s'hi Ilegien llicons de Gramatica, Lo-

gica, Dret Canonic i Civil, Filosofia, i aixi mateix Medicina.

Una nova proposicio del rei, deu anys mes tard is tambe re-
fusada i aixi, no podent fundar el rei Marti un Estudi General
amb totes les Facultats, reorganitza i perfecciona VEstudi de
Medicina, estatuint que en ell es puguin donar graus, que li
siguin entregats cada any dos cadavers de penjats que no siguin
de Barcelona, que els professors i estudiants tinguin les mateixes
prerrogatives que els dels Estudis de Montpeller, ordenant que
"tots els clue composen l'Estudi de Medicina, presents i futurs,
i Ilurs mullers, fills i familiars, que tinguin o puguin tenir, ro-
manen baix la seva protecc:o, especial custodia, guiatge i coman-
da, preservant-los de tota ofensa, injuria i violencia". Son mes-
tres de l'Estudi Francesc de Granollachs, G. de Miralles, Pere
Paul, Antoni Ricart, Gabriel Quintana, Pere Coll i Tomas
Marquet.

Es en el temps del rei Marti que es funda aixi mateix l'Hos-
pitzl de la Santa Creu, l'Hospital que gairebe per cinc segles ha
estat de fet 1'6nic de Barcelona, tot i l'expansio insospitada de
la ciutat . La historia de la iniciativa , com en 15 de mare de 1401
es reuniren en la Sala del Trentenari d'aquest Palau Municipal
els Concellers Ramon Savall, Ferrer de Marimon, Antoni Bussot,
Miquel Roure i Lluis de Gualbes, "els Prohoms elegits i altres"
davant del notari public i escriva en Bonanant Gil i corn al mateix
temps en la Cambra Major del Palau Episcopal s'hi reuniren
el senyor Bisbe i els capitulars Guillem de Fonts, dega, Dr. Fran-
cesc Castanyer, Bartomeu Gomis, Anton de Fornells i altres da-
vant del mateix notari, com les dues comissions discutiren la
millor manera de refondre els hospitals de Barcelona en un sol
i essent acordada 1'erecci6 del de la Santa Creu, per 1'edificaci6
del qual el rei cedi els materials, pedra i sorra, que s'havien
reunit a la platja per a bastir un palau vora la mar; tota aquesta
historia es ben coneguda.

La medicina catalana to una tradicio que segueix les lle*s de
la hist6ria. En produir-se la dec: dencia politica per 1'extinci6
ale la din; -tia. Iota la vida va esllanguint; Catalunya perd pro-
gress.vament la seva personalitat inicial i la medicina, com les
altres modalitats de la cultura, es fa tributaria de la medicina
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de l'ahir i condiciona el dema, perque la vida es una trajectoria.

Ens conve, doncs, coneixer els punts determinants d'aquesta li-

nia, i es per aixo que la historia es alliSonadora.

La historia ens diu que existeix una medicina catalana amb

fesomia propia, i cada un de nosaltres sent he corn aixo es cert.

Esforcem-nos tots en fer, doncs, la nostra medicina del present.

I remarquem una altra vegada el fet de que la cultura segueix

]a sort dels pobles, pero que aixi mateix moltes vegades es I'in-

dici de moviments que s'incuben en la pregonesa de 1'anima, en-

cara no feta conscient. Per aixo l'aparicio d'aquesta consciencia

en les collectivit:tts, s'acompanyava ;empre d'una renovacio

cultural.
Els temps ens son propicis. Pero ens cal demostrar al mon

l'existencia d'una medicina catalana amb propi contingut i
tot treball sera poc per tal de recuperar el cami perdut en els
anys d'indiferenciacio i d'absorcio.

I que ningu es consideri vexat per aquests proposits. El re-

coneixement d'una personalitat no vol dir rebaixament de nin-

gu. Es el coneixement i la voluntat d'existencia el que ha de

regular naturalment les normes politiques dels pobles. Que tan

sagrada es la Ilibertat collectiva corn la individual, i tant s'ha

de respectar el designi racial corn la dignitat de la persona. El

principi de l'autodeterminacio consagra la Ilibertat de les agru-
pacions naturals dels homes.

Doncs be ; som metges catalans i aixi volem definir-nos. Per-
que ens ho mana la historia, perque ho portem en la nostra sang
i perque ho sabern ! I amb la nostra voluntat podem portar a
un alt nivell la medicina de Catalunya.

Quin mal hi ha en aixo? Qui podra veure amb revel els nos-
tres esforSos? Quina familia s'entristeix per la prosperitat i la
personalitat ben forta dels diferents individus que la formen?
Espanya es la primerament interessada en una Catalunya rica
i plena, aquesta Catalunya que tots somniem i per la qual vol-
driem retrobar 1'antic prestigi i el radiant esplendor.

I poc mes. No sabria acabar sense dir el nostre enyor. Dels
cinc Presidents que em precediren, dos son morts. Shan dit mol-
ten paraules, i encara son poques! en llaor del que fou el pri-
mer, el doctor Miquel Fargas. No hagues pogut callar aquest
record, per tots tan venerat. Per altra part, el senyor Secretari
ha evocat els morts carissims, els esperits nobles que ens ban
deixat en els anys que travessavem el desert. L'ilaustre mestre,
que es cl doctor Joan Freixes, ens parlara , corn ell sab fer-ho,
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28. Junta Organitzadora del Sete Congres de Metges de Llengua Catalana.

President, E. Ribas i Ribas; vice-president primer, J. Trias i Pujol; vice-president segon, Josep Mir i

Mir; tresorer, Manuel Salvat i Espasa; secretari, Francesc d'A. Estape.

Ponencies del Sete Congres de Metges de Llengua Catalana.

1.1 Climatologia: Eduard Fontsere, Climatologia de la Mediterrania Occidental; Vanrell, Climatologia

de Mallorca.

2.a Hipertensio arterial: Ferrer i Solervicens, Hipertensio de la petita circulacio; Pedro i Pons, Hiper-

tensio simptomatica; Francesc d'A. Estape, Hipertensio essencial; Sampol, Tractament medic; Puche,

Fisiologia de la tensio arterial; Pi i Sunyer, Els factors distrofics de la Hipertensio; Bellido, Bases farma-

cologiques del tractament de la Hipertensio.

3.a Tisiologia: Puig i Sais, Diagnostic precoc de la T.P. en I'adult; Raventos i Xalabarder. Tractament

higienic i dietetic de la T.P.; Seix i Darder, Tuberculinoterapia i Antigenoterapia; Saye, Tractament de la

T.P. amb la sanocrisina; Saye i Seix, Resultats immediats i Ilunyans del pneumotorax artificial; Xalabar-

der, Els tractaments complementaris del pneumotorax-oleotbrax i seccio d'adherencies; Saye, Orga-

nitzacio de la Iluita antituberculosa a Catalunya; Saye i Miralbell, Vacunacio de Calmette; Salvat,

Diagnostic de la Tuberculosi intratoracica de l'infant; Martinez i Garcia, Diagnostic diferencial de la

tuberculosi intratoracica de l'infant; Freixas i Freixas, Les bases del diagnostic clinic de la T.P.

4a Cirurgia de la Tuberculosi.: Saye i Frontera, Toracoplastia; Trias i Pujol, Col lapsoterapia quirurgi-

ca parcial en la T.P.; Corachan, Complicacions de la toracoplastia; J.M. Bartrina, L'anestesia en la

cirurgia de la T.P.; J. Trias i Pujol, Tractament quirurgic de I'abces fred, J.M. Wardell, Tractament

quirurgic del Mal de Pott; P. Alcover, Tractament de la tuberculosi osteoarticular en ('ambient hospitalari;

F. Valdes Guzman, Tractament cruent de la T. vertebral i articular; A. Morales, Tractament quirurgic del

tumor blanc; J. Riba de Sanz, Tractament conservador de l'osteoartritis tuberculosa; J. Riba de Sanz, La

cura sanatorial en les tuberculosis osteoarticulars.

29. Enric Ribas i Ribas. Nasque el 6 de juliol de 1870 a Vigo, fill de pares catalans. Estudia

Medicina a Barcelona, i com a cirurgia, fou deixeble d'Alvar Esquerdo. Amplia coneixements a Paris, al

costat de Pean, Tillaux, Richelot, Tarnier i Pozzi. Fou president de ('Academia i Laboratori (1922-1924);

de I'Institut Medico-Farmaceutic; de I'Associacio de Metges i Biolegs de Llengua Catalana i de la Societat

de Cirurgia de Barcelona. Fou membre de ('Academia de Medicina de Barcelona. Mori el 17 d'octubre de

1935.

30. Joaquim Trias i Pujol. Nasque a Badalona ('any 1887. L'any 1910 acaba dels estudis de

Medicina a Barcelona. L'any 1916 era catedratic d'Anatomia a Granada; any 1918 passa a la Facultat

de Saragossa, i ('any 1919 a la de Barcelona. Estudia: d'Anatomia, I'aponeurosi mitjana de coil, els

limfatics de I'endocardi, la xarxa de Purkinje, etc.; de Cirurgia, els temes mes variats, sobretot relatius a
fisiopatoliga quirurgica; de traumatologia, el tractament de les fractures. Des de I'any 1939 fins al 1947

visque a I'exili. Torna a Barcelona, on mori ('any 1964.
31. Parlament inaugural d'E. Ribas i Ribas (Sete Congres).
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sistit contra tots i contra tothom ',es escomeses amb que en diverses

epoques la politics dicta•orial ha intentat ofegar, la veu del lz blr de

Catalunya.

La Ilengua is la caracteristica de la persona?itat d'un poble i

aquest arnba fins on arriba la revs parla . A116 que separa un poble

d'un altre no is un riu ni una muntanya , no es sin() la Ilengua. Re-

nunciar a aquesta ea renunciar a la seva personalitat. Fixeu-vos que

'.a primers coca que han fet els conqueridors d'un poble ha estat

ofegar In seta veu imposant-li la Ilengua del vencedor.

El gran Menendez i Pelayo digue : "No hi ha major sacrilegi i

tens coos mes inutil que pretendre engrillonar alli que Ueu h;t

fet espititu&l i lliure ; el verb hums . resplendor dehil 1 emboirat.

pert resplendor a la fi de la paraula divina".

La intelligincia necessita del forna', del sentiment, i quin senti-

ateet pot superar al de retre homenatge a In nostra l;arla. fonament

aisle de la nostra neciunalitat ?...

Cam diu En Torres i Rages , rebutjar I'existencia de 1'esperit

is menysp'ear It nacio, es destruir a historia, la literatura, la filo-

sofa dice pob4e i fins Is seva :egislacib.

La Cbt>gtta is el dlstintiu mes caracteristic de la nostra per' o-

nalkat . Recorded les paraules de Marian Aguilo :

"Cap nand pot dir-se pobre

si per les lietres reneix.

PoWe que as Ilengua cobra

se recobra a si mateix. "

Certament que el nostre esclavatge tantes centuries sofert ha-

via aeurar4it el nostre esperit pero les commocions mundials, en

snr#ertatr arreu I'esperit na'cionalista , ha retrunyit a casa nostra,

ke awl, one de tda seda, havia vist esmicdar-se tot a116 que era

nastft qus era Is seva caracteristich , que era a116 que estructurava

la seva persotnalitat . El foc sagrat mantingut pets poetes i literats,

s'atbaral q a n els ietepectuaia, amb els seus cants i les sever lle-

geaades , desvetllaren tots la terra catalana , i aquesta , ensopida per

to perllonsada opressib de tants anys , es redre emparada amb el

see verb, eina In mfr formidable per remoure 'a consciencia d'un

psige qes cerca el restablintent de les sever I ibertats.

Certament gave Ia nostra llengt:a no era una llengua cientifica,
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gia imlx^sarrrn la nustra Ilenl;ua cunt exprrssio la mes fidel, la Hies

pura, dr la nustra catalanitat , i avui, amh tots els respectr, qur ens

mereix la llengua de Castella , de quina manera no ha canviat la

tasca dell nustres cenac.es cientifics ! I;a nustra Darla , bells i amu-

rosament conreada, en ells regna com a senyora i majors amh tuts

la Haire de I'amor que sentim per ells

Rrpetim aquelles paraules del I)r. ^guaclrr rn ^ umen^ar el

VIe any de les Monografies .1lcrdiques, quan diu yur rota la Hosea

obra no d'ha sostinguda mes que la fe en (^atalunva i rl^ ,rus alts

destins.

Estimem , doncs , la nostra terra, conrrem amh tut amor la

nostra parla : que sigui ells Punic instrument dr trehall cle la cultu-

ra que anem a forjar , i quan arrihem a tenir una cultura intensa,

la nostra . llengua , expressio d'aquesta cu fora, s;^ra arrru escolta-

da, sentida i respecta^}a.

Cum diu un dels vostres poetes : en el srh ie z r t r , despres d'ha-

ver rebut de les mans mangnanimes del rei F.n Jaurne I la formosa

Carta de Franquesa , era el nostre pob!e enmig del feudalisme

gairebE universal , com un astre resplendent de lliltertat , i, quin

poble hi havia en el mon ( favors mes lliure que el nostre ?'

Un dels nostres presidrnts , el venerab'. e Dr. Freixas, deia rn

el discurs inaugural del I I Congres : " Llengua que honraren in-

trnsamrnt com a capdavanters exemplars Jsnme I d'.Arago, Ra-

mon Muntaner , i Francesc Eximen^. s amh ltagines de gloria que,

mal^*rat e? temps passat , s'admiren encara avui com a branques de

llorer immarcihles que escamin•n arreu la seva immortal Haire.

Recordem aquell segle d'or de la Medicina (•atalana tan hellament

cantat pels erudits com}>anys Tusep ^'(." Ruc^ i I^:n ^ 1'eguer 141'iro

• . •

Tambe vusaltres ciutadans d'aquesta illy rl:urrada, haven tin-

gut els vostres poetes que amb la pregona inspiracici han cantat

amb la nostra llengua . En 'Marian Aguilo, '.4lossen Costa Llobera,

Joan A!cover, Antonia Salva. Gahr el Vo^rar, Lloren^ Riper.

enaltiren la nostra llengua . i han estat el^ fecundadors i vivifica-

dors del vostre renaixement. No oblideu qur la nostra historic ^ a

fortament Iligada a 'a vostra i, com diu 1•:n Fortesa en el seu llihre

fel res,cornr;rrrnt polilic dr ^Lfa(lnr^a I)etiut a la mart de Jaunr• 1
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Mallorca, a: contrari, que ell mateix s'ho deia, 1wrque sentia clips

I'orgull de 1'esperit de Catalunya que era la nacimmalitat que

havia obert a Mallorca un horitzo novell de glories patriote,."

Pero nosaltres, que treballarem amb tota !'anima pel reconeixc-

ment de 'a personalitat catalana, no volem esser imperialistes. \,,

volem exercir sobre vosaltres una hegemonia odiosa. Catalunya

is terra de llibertat . Solament manem pel reconeixement d'aquelles

nitres passades grandeses , que l'esperit catala sigui la nostra se-

nyera sota la qual hem die respectar les caracteristiques totes deli

matisos de la nostra llengua, dels vostres costums, del vostre dret.

dell vostres privilegis ; que tots, vosaltres i nosaltres , fem una

cultura t pica, una cultura catalana , tota ella amarada de l'a-

mor a la terra.

Fermi en la nostra actitud , constants i energies en la persecucio

dd nostre ideal , aprofitem el moment actual , potser unic en la his-

tbs'ia, perque de tote, lei encontrades de Catalunya de les Ba-

mars i de Valencia grans onades d'amor es produeixin per arribar

a aqudla cultura catalana , que serf nostra ben nostra , i sera el

puntal mis fern de la nostra personalitat.

I ara. comen ern 'a nostra tasca amb tota fe I devocio , conven-

cuts de la vilua deli nostres trebslls . Les ponencies d'aquest Con-

gres son "Qimatologia de Ia Mediterrinia Occidental ", "Hiper-

tensid arterial " i Tuberculosi ", encomenades a :es mEs rellevants

personalitats mediqucs de Catalunya , lei quals , junt amb ! es nom-

brows rnmunicacions presentades , marcaran una fits en la cien-

cia pitria, sixecant la nostra cuitura que, en progressiva evolucio,

ens eonduiri a la realitziscib de !'ideal de la nostra terra.

Ml i de lei Balears, catalans de Catalunya , is cl \'1!e Congres

que c.Ibron; pero is el primer que fern sota el arbre de la lli-

bertat i del reconeixement de la nostra personalitat i si la nostra

force i el nitre entusiasme ens feren venccr obstacles que de con-

tinu s 'opoeaven als nostres ideals , avui , deslliurats de tot alto que

coartava la nostra llibertat , quan d 'esplendorosa i esclatant no ha

d'Esser Is lama que ens ha de guiar en aquest peregrinatge : Aixe-

queat, dories , els corn amb fervid entusiiasme , posant tota la nostra

fe i vdtentat per fer de la nostra terra un astre de primera wag-
nitud en In Cultura Mundial.
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DISCURS D 'OBERTURA

Jost;I' ALSINA i BOFILL

President

Molt iHustre senyor representant del Battle de Perpinya ! Senyores!
Amics!

A la cordial benvinguda que els nostres companys del veil comtat del
Rosse116 ens han donat a craves de les paraules del Dr . Andreu Roquere,
Conseller Municipal i representant del Battle 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!

Gr-Acies per haver-nos invitat primer i per haver- nos ajudat cant en
l'organitzaci6 d'aquest Congres ; i gracies sobretot per haver creat aquest
clima de festa de l 'esperit , xalest i responsable alhora , que avui ens envolta.
I ja personalitzant , gracies al senyor Battle i a la Municipalitat de Perpinya
que varen acollir , amb una amabilitat insuperable i amb un oferiment de
coHaboraci6 que no podiem desitjar millor , la iniciativa d'aquest Congres.

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

eficas coHaboraci6 personal , i al Dr . Francesc Catala , que, vencent les mo-

lPsties del desplacament , tantes vegades ha acudit a les sessions de la

Junta Rectora , a la qual ha aportat tant d 'entusiasme . Gravies a l'Orde de

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

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

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

amics de l'Alguer , el fervor dels quals ha hagut de superar I'enuig d'un

Ilarg periple per a bsser avui aci entre nosaltres . I despres la nodrida repre-

sentaci6 del Pais Valencia , que ve a recordar-nos, n 'estic segur, el deute

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

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

d'inscriure ' s, han fet possible que la idea de la repress d 'aquestes reunions

de metges i altres bialegs dels paisos catalans es fessin realitat ; i ara parti-

cipant-hi, donaran a les deliberacions la solvtncia indispensable . PerquP

aquest ha d'Esser un Congr1s de tots al servei d'uns problemes transcen-

dcnts , 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 , pert cal

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

els mbs , si no tots, els que hi deixin empremta.

Davallant a I'aspecte material , no gens negligible peril , el nostre agrai-

ment a tots els que s'han prestat a suportar les carregues d'aquest aplec.
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Ilarga i aspra polada on haxirrn dciaat dolorti, 'acrihcn i dcccpcions. i cnm-

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

el nostre pals. Era on moment historic gravid d'esperances iHusionades.

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

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

esscr justament traduits per tots els qui varen intervenir en la sessio

inaugural.

El Dr. Baudru, en el doble paper de Battle de la ciutat i de president

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

dials paraules. . Amics catalans i amics occitans -va dir-. En el clos

d'aquesta casa de la vita , on a traves dels segies foren vetllades i mantin-

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

en nom de Perpinya jo us dic : Sou a casa vostra., A continuaci6 parla el

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

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

del Congres. Va cloure el seu discurs dient: -Cal que tots junts treballem

per tat d'aconseguir que a base de les tasques d'aquest Congres -d'un

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

gurada una permanent coHaboraci6 que faci cada dia m6s intima la nostra

germanor a traves de les muntanyes .. A continuacio llegi el discurs presi-

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

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

Puig i Sureda es una peSa antoldgica dins el repertori de les oracions pro-

nunciades en els successius congressos ; la seva lectura 6s indispensable

als qui vulguin coneixer 1'aportaci6 del Rossell6 a la Medicina durant I'edat

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

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

Dr. Manuel Corachan, amb aquestes paraules ben fidels a l'esperit coHectiu

del moment : .A vos, representant de la nostra Generalitat ..., per a qui

son totes les nostres confiances d'avui i totes les esperances pel demo de

Catalunya•. Manuel Corachan, en contestar , va dir , entre altres coses:

«Venim act a servir la Ciencia, que es universal. La servirem en la nostra

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

fic i humanitari de les nostres comunicacions ens farem dignes de I'alt

instrument mitjancant el qual sonaran i prendran matis i forma articulada•.

M'entretinc rememorant el Congres del 36 perque, malgrat els quaranta

arras passats, es el nostre precedent immediat , pero tan ilunya que si cis

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

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

com responia a una convocatoria similar 1 'estament del 36 i el d'ara.

En la sessio administrativa que clausura el Congres horn va prendre

I'acord de celebrar el segUent, el 1938, a la ciutat de Valencia, i d'encarre-

gar-nc la presidcncia al Dr-. Manuel Corachan, valencia de Xiva, castellano-
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La dispcrsio dcl 1939 s'endugue alguns dels cientitics que rues havien

contribuit a aixecar el nivell de la Medicina en els paisos catalans. Amb

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

Sunver, Pere Domingo, Josep Trueta, 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 comengar una nova vida i reprendre la feina en el pals que els acolli.

Altres no tingueren aquesta oportunitat. Pero el mestratge de tots, cant

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

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

L'emigracio dels graduats en Medicina ha estat tambe transcendent.
Oriol Casassas calcula que un 5 per cent dels metges emigren en acabar
els estudis o poc despres. Uns se'n van per resoldre el problema economic
personal, perb molts ho fan perque no troben un Iloc on poder realitzar
I'afany d'investigar que senten. Avui veiem amb satisfaccio i recanca noms
de compatriotes nostres entre els qui fan feina en importants centres
d'investigacio de fora. D'Oxford ens arribaren les magnifiques troballes
experimentals de Josep Trueta s'bre patologia bssia i fisiopatologia renal;

i a Massachusetts, Jordi Folch i Pi aprofundeix, almenys corn qui mes, la

bioqulmica del sistema nervios. He recordat aquests dos noms corn a

exemples; no son pocs els que podria afegir-hi, perb no seria oportu

de drecar aqua la llista exhaustiva dels qui duen la inteHigencia catalana a

servir la ciencia de tots a traves de centres forasters.

Totes Ics societats cientifiques: 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-

peses.

Be que penos per Ies consegiiencies, sempre es un consol de veure que

els enemics de la llibertat es confessen ells mateixos incompatibles amb

la cultura.

El recobrament

Aquesta antinbmia sempre acaba, tard o d'hora, amb la resurreccio de

la cultura del poble. Son ben valides avui les justes paraules d'August Pi-

Sunyer en obrir el Congres de I'any 1930 despres de set anys de silenci

forcat: .La vida catalana continua i ha pres nova embranzida. Perque no

es possible d'anihilar ni un poble ni una cultura quan aquest poble en to

plena consciencia i aquesta cultura s'entronca alhora amb les profundes

arrcls de la terra i amb la cultura de tot arreu•.

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

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

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

nianvs ; I'empirisme com en els anglesos ; la inteHigencia ( que jo substituiria

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

talun' _i el mobil primari es la voluntat d'esscr *. Els metges catalans dis-

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

ningu no ens pot Ilevar I'esperanca que a partir Tara, qui sap si gracies

a la N ;bracio que ha provocat la nostra crida , tornarem a esser I'estament

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

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

esser el retrat d'un estament , podem aspirar que aquest Congres aparegui

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

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

algU dins una patria i dins una tradicio ; i fer - nos encara un propbsit:

esser algO de cara a un futur.

L'esperit de la represa

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

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

ben dit: hi tornem.

Tornem a Perpinya de bon grat. Per moltes raons. N'es una que la

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

que vinguereu a Vic l'any passat; i ens invitareu, com altres vegades ens

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

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

no era frontera sinb frontissa entre dos vessants d'un mateix pals. Recor-

dem que Pere III funda a Perpinya el 1350 el segon Estudi General (Univer-

sitat que avui en dirfem) de la Confederacib catalano-aragonesa. I sobretot

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

mans de nissaga i d'histbria 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 les aportacions de Catalunya a la civilitzacib de tot el petit mon

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

marxants i dels almogavers. I hi trobem com sempre les nostres barres

cata'anes com les hi hem trobades tantes vegades i les veiem flamejar

anvs endarrera amb una mica de tel als ulls quan Albera avail aixb no

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

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

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

influit directament, decisivament, I'estil de la Medicina del nostre pals.

N'es testimoni el profund sentit clinic que sempre ha tingut, i tan sblid

que ha pogut sobreviure a la forta influencia experimentalista procedent

dels paisos saxons. I es la Ibgica francesa servida per una llengua treba-
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Contra la deshumanitzacio de la Medicina

Aquest cstil de considerar I'home sa i 1'homc nialalt en iota la sera
complexitat, cal que el metge no l'oblidi ni on moment en la scva quotidiana
feina de curar. Aquesta complexitat que avui estudiern en el pla coHectiu
ha de regir I'actuacio del metgc tambe en el pla individual. No seria bo
que el macrocosmos de la comunitat obtingues mes clefercricies clue el
microcosmos hums. L'home sa i I'home malalt no han d'esser mai un
nt mero de Ilibreta, una historia clinica, un cas per a iHustrar una sessio
academica. Un ulceros, un hipertens, un anginos cs un individu clue at
costat del problema patologic to sempre problemes humans: familiars,

laborals, economics. Es un fet que el metgc no pot oblidar mai, peiquc

iota aquesta problematica, de tessitura a vegades angoixant, pot influir

decisivament en l'evolucio de I'organopatia He tractat no fa pas gaire

d'assenyalar ]a diferencia i fins i tot l 'antagonisme que pot haver-hi entrc

la ciencia de guarir malalties i fart de curar malalts. Aquest art exigira

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

nicacib que el metge ha d'establir-hi des del primer contacte.

Fer ressaltar aquesta exigencia es 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 comertint en un objecte d'es-

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

el malalt se sent mes atret pel prestigi d'una institucio que pel 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 algt pensa que aixo son aprensions d'un metge veil. A mi em

recomforta de veure que dins la segona ponencia hi ha dues aportacions

de metges ben joves que revelen preocupacions similars a les moves. Una

d'elles parla dels malifets de I'exercici despersonalitzat de la medicina;

una altra reivindica el dret del malalt a tenir una informacio fidedigna

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

com jo ho faig ara perque per damunt de la tecnica sigui la cornprensici

integral de l'home malalt del cos o de 1'esperit alto que presideixi Fart

de curar.

Justificacio de la convocatoria

No seria oportti de continuar glossant els tomes dels quals cis mes

entesos que jo tractaran avui, dema i dcma passat . Dcixant de Banda Ia
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Probablement alga pen,a que davant 1'escassa o nuHa audiencia inter

nacional del catala seria millor que els nostres estudiosos adoptessin
decisivament per a I'exposicio de Ilurs treballs una llengua d 'ambit mon-
dial. Fs evident que cone it vehicle de reiacio exterior hem de ter-ho corn
ho fan paisos la llengua dell quals to un area petita. Pero tarnbC CS Lill to
que els paisos europeus d'una solida tradicio cultural amb idioma d'area
tan reduida com la nostra o mes ( Finlandia, Suecia , Noruega, Dinamarca,
Holanda , Flandcs) no n'usen d ' altra en les sessions academiques, en le"
universitats i en les publicacions interiors.

He dit - i ho repeteixo perque sempre es just i oportu- que demanar
i estimular l ' us del propi idioma en les reunions i publicacions mediques
es molt mes que una veHeitat patriotica ; es voler aprofitar cl millor pro-
ducte de la nostra cultura de segles, que es l'idioma , per tal de formular
la rostra cultura d'avui amb un matis propi ; un matis que ve a enriquir
el patrimoni intellectual de iota la humanitat . Perque tot idioma culte
conte en exclusiva una guspira del pensament hums . Si on idioma aueda
marginat i finalment mor, el capital ideologic comb a tots els homes

haura sofert una perdua tan petita com vulgucu pero irreparable.

Hem de fer-nos , doncs, dignes de les paraules que Delbouille , de Lieja,
adreca en el VIIe. Congres Internacional de Lingii. istica Romanica als
representants de cultures no oficials , de cultures sense exercit, que deia
no se qui: -peoples qui sont restes fideles a leur tradition lingiiistique

parce qu'ils on( su restes fideles a eux memes•. Avui nosaltres podem

esser fidels a nosaltres mateixos perque la Medicina, com qualsevol altra

faceta de la cultura, pot esser expressada en catala sense limitacions i

amb les mateixes possibilitats de formulacio que les de qualsevol altra
llengua ; disposern d'un idioma culte , precis , net i ric . Perque -diu Caries

Riba- aqui ha estat el gran afer, la gloriosa i no per tothom compresa

ambicio: crear - nos una llengua comuna , clara i apta, indetinidament dis-

ponible ... grades a un esforc de disciplina Imgiiistica coHectiva que es

potser el mes admirable de tota la renaixenca catalana» . Admirable i indis-

pensable perque «si una llengua ha de viure cal que es trempi i s'enro-

busteixi amb tots els ocabularis tecnics», deia fa molts anvs Rubio i Lluch.

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

llengua de cultura , ha estat decisiva I'actuacio de 1'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 on idioma to

de con encional perque pugui esser on instrument valid per als estu-

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

chan i del Vocabulari Medic de I'Academia son dues contribucions essen-

cials.

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

trehallar arduament -i ho hem de fer- per la indefinida creaci6 i supe-

raci6 d'una cultura propia i aihora universal. A nosaltres, hiolegs i metges,
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41 Comrssio Organitzadora de I Onze Congres do Metgi,S r Biolegs de I l nqui Catalana, que

tingue Iloc a Reus del dia 24 al 28 del mes de seternbre de 1980

President : Josep Laporte i Salas , Barcelona . Vice-presidents : Oriol Casassas i Simo, Barcelona.

Josep Vilanova i Trias, Andorra la Vella . Ferran Martinez i Navarro , Valencia . Eduard Gonalons , Ciutat de

Mallorca . Francesc Catala , Vinga. Secretari : Andreu Segura i Benedicto , Barcelona . Secretari d'Actes:

Gongal Lloveras i Valles , Barcelona . Tresorer: Pere Abelld i Vila, Barcelona . Vocals: Joaquim Ramis i

Cons, Barcelona. Cesar Sainz i Bas, Valencia . Bonaventura Lladonosa i Gallart , Lleida . Josep Guinovart i

Sole, Tortosa . Joan Bard i Segui , Girona . Enric Roselld i Ochoa , Vic. Caries Llusa i Ruiz, Manresa. Enric

Aguade i Sans , Reus . Antoni B. Vernet i Tarrech , Reus. Antoni Gelonch i Viladegut , Lleida.

Comite local: President : Antoni B. Vernet i Tarrech . Secretari : Josep Balcells i Loperena . Vocals:

Enric Aguade i Sans. Joan Balana i Gonzalez . Pere Cavalle i Vallverdu . Ramon Ferran i Pages . Isaies

Rodriguez i Monteverde . Francesc Subira i Rocamora.

Ponencies de l'Onze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana . 1.a Ponencia : Biologia del

cancer. 2.a Ponencia : Ecologia i salut . A mes , foren exposats termes aportats pels estudiants, fou

celebrada una taula rodona sobre I ' ensenyament de les Ciencies de la salut i foren representades comu-

nicacions Iliure.

42. Josep Laporte i Salas nasque a Reus , Baix Camp , ei 1922 . Es Ilicencia en Medicina a Barcelo-

na el 1945 . Fou catedratic de Farmacologia de les Facultats de Medicina de Cadis, Valencia i de la

Universitat Autonoma , de la qual ha estat rector . Ha estat president de ('Academia de Ciencies Mediques

de Catalunya i de Balears i es membre de la Seccid de Ciencies de I'Institut d ' Estudis Catalans. Fou

conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i, actualment n'es d'Ensenyament . Presidi el Congres

de Metges i Biolegs de Llengua Catalana celebrat a Reus ('any 1980.

43. Parlament inaugural de Josep Laporte ( Onze Congres).
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segle xvin la Medicina catalana experimentaril un clar progr6s. Es aleshores quan
Pere Virgil, nascut a Vilallonga del Camp ]'any 1699, despr6s de crear a Cadis
el Real Colegio de Cirugfa, aconsegueix el restabliment a Barcelona del CoHegi
de Cirurgia, destinat a Is formaci6 de cirurgians per a 1'extrcit i que pot Esser con-
siderat l'orlgen de is importantissima eseola de cirurgia catalana . I un altre cirurgiil
del Camp, gairebb contemporani de Virgil, Antoni de Gimbernat i Arboc, nascut
a Cambrils ]'any 1734, segul an certa manera els passos de ]'anterior, dirigi a Bar-
celona el CoHegi de Cirurgia i tamb6 ]'Hospital de la Santa Creu, i aconseguf final-
ment is unificadd dels estudis de Cirurgia amb els de Medicina.

Entrat ja el segle enc., nasqu6 a Reus Pere Mata i Fontanet, el nom del qual
ports l'Insdtut Mental emplagat en els edificis creats pel geni de Domtnech i Mun-
taner . Mata estudll Is carrera a Barcelona i estigu6 despr6s exillat a Franca per
lea sever idea liberals . Retornat a casa fou, entre d altres coses, alcalde de Reus
i m6s card de Barcelona , diputat, senador, catedriitic de Medicina legal i Toxicolo-
gia a Madrid, on ocupi diversos clrrecs acadi•mics i fins i tot fou governador civil.
Mata, a mEs de metge psiquiatre , professor i politic, fou tamb6, corn 6s ben sabut,
un acriptor prolific en llengua castellana , per6 tamb6 escrivf en catala: ]'any 1836
--ds a dir, nom&a trey anys despr6s de l'aparici6 de ]'Oda a la Pdrria de Bonaventura
Cares Aribau- publics al periodic El vapor els poemes titulats "Lo vot complert",
inclosos an dIveraa antologles de la nostra Renaixenra.

La figara d'un altre reusenc illustre , metge , publicista i tamb6 politic, Jaume
Aiguader I Mlr6, seri glossada en una sessi6 especial d'aquest Congr6s, i per aixb
no cal que ara ponderi is revs obra remarcable. Sense pretendre Esser exhaustiu
vull assenyalar, pero, que d'altres personalitats notables en el camp de la Medicina
han nascut i han exercit a Reus en el curs d'aquesta 6poca de la nostra renaixenca
cultural i politics: la dinastia deli Roig, el pediatre Friar i el tisibleg Jaume Sabater
en eonstitueixen uns bons exemples. Tal corn deia abans, dons, 1'execut6ria de
Rem i la dell sews fills justifica ben amplament la decisi6 que ha fet possible que
avui ens hi trobem reunits.

El CongrEs de Perpinyd

En cloure el seu discurs inaugural , fa quatre anys a Perpinyil, el doctor Alsina
i Bofill , President del Des6 Congr6s, expressava el desig que fos "una fita en la
trajectbria ascendent de la nostra cultura i de la nostra conscitncia coHectiva".2
No hi ha dubte que aquest desig fou amplament assolit . Per un cant6 , el CongrEs
de Perpinyil fou el del retrobament , no solament dels metges i bidlegs de llengua
catalana, sin6 tamb6 de molts altres professionals de les m6s diverses contrades,
interessats en el repte que comporta el plantejament del problema de la salut
en tota la seva amplitud . Nom6s cal repassar la llista dels participants a la discussi6
de les dues Ponencies -i molt especialment els que intervingueren en la segona,
"Funci6 social de la Medicina"- per a comprovar aquest fet . Insistirem de se-
guida en les consequ6ncies d'aquells debats . Perb , malauradament , en repassar
les Ilistes de membres del Congr6s veiem corn, en un perfode relativament tan
br U. un grup important dels que hi foren vinculats ens han deixat per sempre:

2. AiSINA I BOFILL . JosFP : Discurs inaugural . Dese Congrf s de Metges i Bihlegs de

Llengua Catalana . Perpinya , 1976. Llibre d ' Actes . Barcelona, 1978.
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tuberculosi ( 256), les meningitis ( 129), el cancer (95) i els accidents (37)." A les
darreres estadistiques conegudes 13 sobre taxes de mortalitat del total de Ia pobla-
ci.o catalana (1976) les causes mes frequents son les malalties de I'aparell circu-
latori ( 357), els tumors malignes ( 156), les afeccions respiraturies ( 85), les ma-
lalties de l ' aparell digestiu (47) i els accidents , emmetzinaments i violencies (37).

Be que els canvis produits en Ia classificacio internacional de malalties, Ia
manca d'un proc6s d'estandarditzacio de les dades i les altres insuficiencies esta-
distiques ja esmentades no ens permetin de fer una comparacio exacta dels estats
mdrbids d'una i altra epoca , les grans diferencies que acabem d'assenyalar ens
donen una idea ben tsars del canvi que s'ha product.

Aquestes constatacions , aixo no obstant , no ens poden permetre de sentir-nos
gaire satisfets de Ia situacio actual. En primer 11oc, voldria fer notar que es tracta
d'una analisi global : si examin6ssim Ia situacio comarca per comarca veuriem com
son de grans les diferencies que hi ha , en linies generals, entre les pertanyents a
les zones econdmicament mes desenvolupades i les que formen part de l'anomena-
da Catalunya pobra . D'altra banda , es obvi que , fins i tot dintre del camp de les
infeccions , persisteixen a casa nostra una serie de problemes ( I'endemia d ' infec-
cions transmeses per 1'aigua i 1'elevada prevalenca de Ia tuberculosi i de Ia lepra,
per exemple ) que han estat molt m6s ben resolts a practicament tots els paisos
del mon civilitzat. No hi ha dubte que en aquest terreny es encara molt gran la
tasca que resta per fer.

Pero, si deixem de banda les infections ( sense oblidar tampoc el perill que
representa 1'eventual aparicio de noun problemes en aquest sector), tothom estara

d'acord a afirmar que ara els principals conflictes sanitaris venen d ' altres bandes:
les principals causes de wort abans enumerades ens ho demostren ben be. No hi
ha dubte que Ia salut humana es veu amenagada , sobretot actualment , no pels
germens infecciosos, sing per processor degeneratius en Ia genesi dels quals inter-
venen factors genetics ben cert , peril tamb6 -com abans ha estat assenyalat- un

seguit de factors ambientals i d'altres derivats dels h iblts de l' individu . En aquest
sentit , 6s evident que les mesures preventives adquireixen Ia maxima importancia
per tal de contribuir al manteniment de Ia salut . A l'hora d'escollir els temes prio-
ritaris per I'Onzb Congr6s aquests problemes foren , sens dubte, els factors decisius:
una de les ponbncies 6s dedicada al cancer -un dels principals flagells actuals-
i l'altra s'ocupa dels perills de Ia contaminacio , que tenen tanta importancia com a
factors etioldgics de moltes de les dol6ncies ara m6s habituals . Tamb6 , n'estic se-
gur, Ia contribucio dels estudiants sera important : ja m'he referit abans al tema
de 1'ensenyament que ells han escollit de manera prioritaria.

El futur dels Congressos de Merges i Bidlegs de Llengua Catalana.

Les meves primeres paraules es referien a Ia historia dels Congressos de Metges
i Bidlegs de Llengua Catalana iniciats a Barcelona 1'any 1913. Deia aleshores, i ho
repeteixo ara, que Ia historia dell Congressos reflecteix ben be Ia Historia (amb
maj6scula) de Ia nostra comunitat cultural, de Ia nostra Ilengua. Per aixo, el Con-

14. SEGURA , ANDREU: Comunicacio personal.
15. GENERALITAT DE CATALUN\A: Butllell epidemiologic de Catalunya. Velum 1. Set-

manes Ia. a 4a . Any 1980.
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strie de possibles plantejaments de cars al futur. Per un cant6, se'ns ha proposat
Is reinstauraci6 de I'Associaci6 General de Metges de Llengua Catalana; per un
altre , els professionals de Is sanitat que no sbn metges (farmaceutics, veterinaris,
diplomats d'infermeria , assistents socials...) ens consta que tamb6 voldrien inte-
grar-se en aquesta empresa que pret6n ensems normalitzar la nostra llengua i lluitar
a favor de la salut de tota la nostra coHectivitat. En qualsevol d'aquests sentits 6s
obvi que Is tasca que ens espera 6s dura i complexa. Pero tots hi contribuirem de
gust si fem nostres les paraules amb qut August Pi i Sunyer tancava el seu discurs
pronunciat l'any 1930 al Sa16 de Cent de Barcelona en inaugurar el Sis6 Congr6s
de Metres i Bialegs de Llengua Catalana: "Es pel nostre treball, sobretot, que serem
patriotes . Perqub si el saber 6s Is fruici6, el saber 6s tamb6 la forca." 1
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PARAULES DEL PRESIDENT DEL CONGRES

EMIU BALAGUER

Honorables senyors Consellers de Sanitat , Ex cel • lentissims i 11-lustrissims se-
nyors , senyores i senyors : moltes gracies , senyor Reyidor de Cultura de I'Ajuntament

de Castell6 de la Plana , per lea vostres paraules de benvinguda que estic segur que

fa seues I'll•lustrissim senyor President de la Diputaci6 Provincial aci present . t=s per

a nosaltres un honor ser tan ben acollits a la ciutat que es cap i casal de la Plana i

que amb tanta gallardia ha sabut mantenir un dels fets mes importants per a I'esde-
venir de la nostra cultura valenciana . El fet qua aci s'aprovara en 1932 la normativa
ortografica i gramatical que a tot arreu as coneixen corn a -normes de Castello., i

que indubtablement ens uneixen a tots els paisos de Ilengua catalana , es quelcom

que justifica la importancia d'aquesta ciutat en el retrobament de lea nostres senyes
d'identitat . Tan sols per aix6 esta plenament justificat que el primer Congres de Met-
ges i Biblegs de Llengua Catalans que se celebra al Pais Valencia tingues corn a seu
aquesta ciutat de Castell6 . Crec que , an nom de tots aquests que estem encabudits
en el fet que la nostra cultura no as faci malbe i corn a representants democratics
que sou d ' aquesta ciutat i de lea comarques del Hord del Pais Valencia, us he de do-
nar lea gracies per la fermesa en el passat i per Is voluntat de mantenir - se fidels a la
veritat en I'avui.

Aci, senyores i senyors , estan ben representats tots els paisos de llengua cata-
lana, i es per a nosaltres una satisfacci6 el fet que diversos ministres de I'estat s'hi
hagen adherit a aquest Congres el significat politic del qual es evident . Politic en un

sentit ampli i veritablement etimol6gic, perque el que pretenem nosaltres aci es rea-
firmar la nostra voluntat de ser una comunitat diferenciada amb cultura pr6pia i acon-

seguir que el nostre idir^ma adquiresca cada dia mes tota la dignitat d ' un mitj8 d'ex-
pressio cientifica . Pero tambe manifestar la nostra actitud vers els problemes de la

malaltia i la salut. La nostra intenci6 , en primer Iloc , es fer un servei a la nostra comu-

nitat , per6 corn a cientifics que som no renunciem a generalitzar , d'una manera mete-

dolbgicament rigorosa , aquests resultats i transformar - los en eines adequades per a

una analisi dels problemes sanitaris a tot arreu, almenys valids a comunitats en con-

dicions socials i econ6miques semblants a lea nostres . Tenint doncs una determina-

da visi6 politica de corn as deuen plantejar els problemes sanitaris i que son els

fonaments d ' aquests congressos, almenys des del 1976 en club es reinicia la seua

celebracio a la ciutat de Perpinya , quina es aquesta filosofia?

La medicina contemporania es la culminaci6 d'un gran esforc al Ilarg del segle

xix per convertir el saber medic en una ciencia tan exacta corn la quimica o la fisica.

El resultat final as el d ' una ciencia aplicada que , recolzant - se en els Bits sabers ba-

sics, aconsegueix un estudi objectiu dels processos biologics al cos huma. El pro-

grama inicial per a la nova medicina era, per6 , quelcom mes ambicios i complet que

corn as va desenvolupar . Un dels mes iI lustres representants d'aquest programa,

Rudolph Virchow , is deia on una data tan primerenca corn 1846 que -la medicina, o

as transforms on una ciencia social , o no sera pas res.. La medicina occidental, des

de Is seua constituci6 corn un saber cientifico - racional , el segle V abans de Crist, to

corn a caracteristica fonamental un accentuadissim somaticisme en contrast amb lea

tendencies do lea medicines Orientals . on lea auals els factors psicol6gics juguen un
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d'esser ni so manors do parlor. Barbera va organitzar el Primer Congres Medic del

Pais Valencia ale darrers anys del eagle xtx i va utilitzar Is seua capacitat de convo-

catoria i el seu prestigi cientific perqud els mes notables de Is classe medica valen-

ciana s ' incorporassen ale Congressos de Metges de Llengua Catalana . En homenat-

jar-lo tan sols volem sec ben nascuts.

He dit abans que acs estan representants tots els paisos de Ilengua catalana. La

presencia valenciana , peril , As un veritable plebiscit . El nombre d'institucions publi-

ques adherides al Congres be tan aclaparador que ens indica que els sorollosos

secessionistes son una minoria tan poc qualificada que no farien resso si no fos per-

que la tactica d'alguns grups politics i algun que altre diari es fonamenta capitalitzant

Ia ignorancia. El fet de defensar Is catalanitat do Is nostra Ilengua no es afirmar un

monolitisme que no tindria sentit . Com diu el nostre president d ' honor Joan Fuster, si

hom as refereix a fats diferencials entre els nostres paisos , es perque hi ha diferen-

cies, la qual cosa no nega una comuna nacionalitat , com deia Barbera . Aquesta es

una vella idea entre valencians . Permitiu - me, senyores i senyors , que per una vegada

utilitze la meua condicio academica i us done una cite en Ilati -sempre m'han emo-

cionat aquestes paraules-: Magna profecto est glonae nationis catalanae diebus nos-

tris (veritablement son dies gloriosos per a la nacio catalana) . Aquesta frase no es
pas d ' un catala del Principat , tampoc no d ' un mallorqui que mai no ha negat I'origen

de la seua cultura autoctona ; son d ' un valenciA , d'un conciutada meu, d ' un xativi que

va assolir la cadira de San Pere en 1455 . Quan Calixt III es nomenant pontifex de
I'Esglesia romans to clara consciencia del que significa per a la cultura catalana; na-

tionis catalanae diu, mes enlla del propi concepte de llengua . Si tots els ciutadans

dels paisos de Ilengua catalana volem que la nostra personalitat no es faca malbe,
es necessari que recobrem aquest fet de pertanyer a una cultura molt mes ampla

que la propia de cadascun dais paisos , i el vincle que ens uneix es la Ilengua. Tots
plegats serem el que la Ilengua catalana siga als nostres paisos; per aixo I ' interes

dels secessionistes per dividir- nos i la seua violenta perplexitat an veure que al Pais

Valencia es pot organitzar un Congres de Llengua Catalana . Aquest es un dels ob-
jectius d'aquest Congres : donar testimoni d ' unitat i , com ja he dit abans , prestar un

servei al nostre poble des de Is nostra situacio de professionals de la sanitat.
Finalment , permeteu -me que com a president agraesca a les autoritats aci pre-

sents I ' assistencia . Al Sindic d'Andorra i als Honorables senyors consellers dels

Principat , lee Illes i el Pais Valencia. Jo se , Molt Honorable senyor Albinana, que la

vostra presencia significa el recolzament institucional ale objectius del congres pel

quo us estem profundament agraits , aixi com als Honorables senyors Laporte i Oliver

per la solidaritat que significa la seua assistencia a aouest acte inaugural . Voldria

tambe agrair al comite organitzador i al comae local el seu entusiasme i la seva ao-

soluta dedlcacio. Tots han fet el que era possible per exit del Congres, pero crec de

justicia citar de forma especial la dedicacio de Francesc Asensi, autentic portaveu

del Congres al Pais Valencia

El fet de la celebracio d'aquest Congres potser saga un signe de normalitzacio.

no ho se. El que es clar es que el Pais Valencia roman fidel als seus origens i que

col laborarem amb tots vosaltres per aconseguir la mator dignificacio del nostre

idioma
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>Hi ha un altre terra, al qual ja m he referit abans, sobre les absencies d aquests Con-
gressos. Certament hi ha mes gent, mes professionals que potencialment podrien estar

interessats en aquests Congressos i que, per les raons que sigui, no hi participen. Amb

imaginacio hem d'estimular la seva participacio ; una participacio que, d ' altra banda, esta

compensada per I'assistencia notoria de joves professionals que vivifiquen el veil tronc dels

Congressos.

Acabo expressant el meu desig mes fervent: cal que en Ilibertat i en normalitat es
puguin celebrar molts mes Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana . Cal prosse-

guir una Ilarga i ininterrompuda rastellera que sigui senyal d'una bona salut... tambe po-

litica.
»Moltes gracies.v

Presidencia de l'Acte commemoratiu del setanta-cinque aniversari del Primer Congres

509



dels estudiosos mes importants de la Historia de la Medicina Valenciana; el del prestigios

hematoleg crevillenti, Francesc Mas i Magro, o els de Ramon Vila i Barbera, Montoro, Vilar

Sancho i un Ilarg etcetera. Mes a mes del paper que desenvoluparien des de Catalunya

nombrosos i prestigiosos metges d'origen valencia, com ara el mateix Maria Battles i Bertran,

dega de la Facultat de Medicina de Barcelona i president d'honor del Primer Congres; el

metge de la Vila Joiosa, Pere Esquerdo i Esquerdo, president de ('Academia de Ciencies

Mediques de Catalunya i Balears, i un dels altres presidents d'honor del Primer Congres, el

prestigios cirurgia naixcut a Valencia, Salvador Cardenal i Fernandez, o el Dr. En Manuel

Corachan i Garcia, el metge de Xiva, nomenat en el Nove Congres, el que tingue Iloc a
Perpinya en 1936, per a presidir el Congres que deuria haver-se realitzat a Valencia any

1938. Els canvis operats per la societat valenciana, com ('augment de sentiment nacionalista,

concretat en demandes d'autonomia, o les iniciatives encaminades a defensar la nostra

Ilengua i el seu ensenyament, proporcionaven, de fet, unes circumstances favorables a la

seva convocatoria. La labor desenvolupada per tots els metges valencians que participaren

en els primers nou congressos, donant testimoni de la unitat linguistica i cultural dels nostres

pobles, no fou estranya als canvis operats. Malauradament pero, les conegudes circumstan-

cies provocades per la guerra civil, no feren possible aquest esdeveniment i no permeteren

completar I'aportacio valenciana amb la celebracio per primera vegada al Pais Valencia d'un

Congres de Metges de Llengua Catalana.
»L'obligat parentesi imposat per la dictadura franquista no aconsegui, pero, acabar amb

la il-lusio i la voluntat de mantindre ferma la cita de retrobament i afermament de la nostra

comunitat cientifica i cultural que suposen les congressos i aixi, la branca valenciana d'aquell

arbre petit del qual parlava Miquel Fargas i Roca el 1913 no sols no s'havia debilitat, sing que

el 1976, quan es van reprendre els congressos a Perpinya, la presencia valenciana fou

nombrosa i entusiasta. Una it lusio i entusiasme que huit anys despres feren possible la

celebracio a Benicassim en 1984, ara si, del Primer Congres de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana tot i coincidint amb la constitucio de les Joventuts Mediques del Pais Valencia com

una seccio de I'Institut Medic Valencia i la incorporacio d'Accio Cultural del Pais Valencia ales

entitats convocants dels congressos.

>Pero aquest passat de memoria immediata, planteja algunes reflexions entorn al nostre

present i el nostre futur. Els valencians, en paraules de Joan Francesc Mira, anem passant

I'ultim terp del segle xx a bots i bacs entre la paranoia i la somnolencia, entre brots d'obtusa

histeria i una general passivitat indiferent. Per trencar aquesta situacio es fa necessari tindre

les coses Glares sobre nosaltres mateixos i ,fins a quin punt sabem i podem reconeixer-nos

en les imatges d'aquest passat nostre tan proxim i tan remot alhora? Es posa de manifest en

actes corn aquest, al dur a terme un exercici de memoria col-lectiva, d'identitat en ultim

terme. El cami s'iniciava fa ara setanta-cinc anys, els valencians hi erem i amb la nostra

presencia s'ha contribuit a ('afermament i expansio d'una cultura nacional comuna, pont i

ciment entre els pobles dels Paisos Catalans. La crida a la nostra responsabilitat per mantenir

i desenvolupar aquesta tasca esta present i en les nostres mans esta el contribuir, ara des de

la nostra condicio de professionals i futurs professionals de la salut i de cientifics al retroba-

ment del Pais Valencia i de tots els Paisos Catalans.

Moltes gracies.u

A continuacio , ORIOL CASASSAS feu el seguent repas historic dels Congressos:

((Els nostres Congressos comenparen el seu cami (' any 1913 : els dies 22 , 23, 24 i 25 de

juny, a la Facultat de Medicina de Barcelona , tingue Iloc el Primer. Enguany , per tant, fa

setanta -cinc anys de ('esdeveniment . Els Congressos han fet ja un Ilarg cami.

nQue ningu no pensi que els Congressos aparegueren en el nostre mon cientific, en el
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2. Comunicacio d Antoni Bartumens al Primer Congres Internacional de la Llengua Catalana.

El respecte als facsimils dels originals ha obligat a deixar en blanc fragments de pagines.
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des hont s ' amagava vergonyosa , la ha vivificada ab la Hum esplendida d'un nou jorn,

vestintla ab una vesta de resplandors y de gloria y enlayrantla al (loch que de dret li

pertocava . Pero mentres nostra Ilengua dormia endogalada anys y anys , y perdia cada

dia mes sa fesomia propria , les ciencies no deixaven de progressar ; los noun descubri-

ments , lea noves teorfes , les idees renovellades , tenien de espressarse ab noves parau-

les; les demos Ilengiies les creaven y per lo tant avui les posseheixen : la catalana,

no... la pobra , ab I'atuhiment malestruch en que a la forsa romanfa , no les podia

crear , y avui o no les tE o son enmantllevades. Y no sols aix6, sing que, de les creades,

moltes d'elles desapareixien influensades y ensamerades per estranges parles , coca ve-

gada que de les ensenyances , dels actes acadtmichs y de totes les manifestations pu-

bliques de les cencies se desterrava la paraa catalana.

De tot quant he esposat se dedueix y brolla ab tota claretat y senzillesa la nece-

ssitat en que In. Medecina y Ciencies Bioldgiques se troben de reconstituir Ilur Ilenguatge

cientifich , rent aplech de quantes paraules tecniques trobin espargides , depurantles de

estranyes influencies y creant ab arreglo a les Ileis del nostre idioma les paraules que

per etzar no tinga avui.

Una de les branques de Is Medecina que necessita en major nombre veus tecniques

es la Anatomfa , que tE de designar ab Ia sua paraula corresponent quiscuna de les

parts y components del c6s hums y altres essers zooldgichs . S'ha conservat , empero,

gran muni6 de paraules vulgars designatives de moltes tecniques. Exemples : Clavilla

(peronk ), caxella (tibia), tdxdrurw (cartflech ), venue!! (est6mech ), fempta (escrements),

axser d.-1 coil (clavicula ), awl! de los (mtdula), lldus o ales del cor (pulmons ), lletada

(pancreas), etc. Totes aquestes paraules , y principalment per lo que ' s refereix a la ana-

tomic humans , convE conservarles com formant part de la sinonimia ; aixis una idea pot

espressarse ab varies paraules y la Llengua ne surt guanyadora ; mes mai d'aquelles

n'eixiran derivats com de les t2cniques propiament dites . Exemples : peroxeu , tibial,

car&agi"s , nncrexrextici, clavicular , subdavia, xredular, pulmoxar, paxcreatich , etc., y

may clavillos , caxdllos , texdrxmos , etc.; veus que poden acceptarse com formant part

del llenguatge torrent , peril que no resulten cientffiques.
AdemEs d ' aquestes n'hi ha un altre acoblament que, acceptades en catalh com a

veus tecniques , algunes d'elles no poden deslliurarse de son origen y potser de Ilur ter-

minaci6 estranys a la nostra Ilengua. Sembla convenient conservar moltes veus tecni-

ques de nova formaci6 o ja existentes , malgrat sa naturalesa exdtica : moltes d ' aquestes

veus tenen ja en lo Ilenguatge cientifich derivats que justifiquen sa existencia . Respecte

d'aquest grupo , entench que no deu essers exclussivista en voler conservar la veu

catalana ja cientffica , ja vulgar , de les t6cniques , puix resulten millor conegudes per

sa designaci6 cientifica que per la usual , encara que s'haja de sacrifiear quelcom de

purisme Ilingufstich ; y aixis formen ensemps nous mots qu*enriqueixen l'idioma . Aquests
mots deuen, donchs, catalanisarge . Aixfs tenim : feto, sacro, pilero, dfficils de pronunciar
d'altra inena , y dels quals deriven fetal, sacso-coccigi, pilorick, etc. Aixis conv6 guardar
les paraules , ixtesti (budell ), bilis ( fel), cancer ( cranch ), Ilombrigo ( melich ), mewrbraxa,
hernia (trencadura ), de les quals se formen , intestinal , bilios , brliar , caxceros,
umbilical, herxiat , kerxiable, derivats que malament se construirfen ab les paraules
genuinament catalanes o mes corrents. Per les meteixes rahons conve conservar la
paraula pus (materia posterma ), do la qual deriven purulent y prri?mul; y mercwri ( argent
viu), de la qual se formen mercurial , mercurios , mercirich ; aixis com eucaliptus , dit vul-
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pxrumoxich, paeumotomta , de pneumon, pulmo; cardiach, cardiopatia, eardrntasnr, de

kardia, cot, etc., y per I' estil moltes y moltes.

Un altre recurs de valua que no devem oblidar en nostra tasca de reconstitucio

del llenguatge mMich y biol6gich catali es consultar los classichs dels regles

xttl, xiv, xv y xvs qu' en alguns caws nos podran aclarir dubtes y nos permeteran

depurar les corruptions del Ilenguatge usual que poguessen haver influit en les veus

ttcniques.

Completem aquest rapid estudi de les principals regles que podern posar en practica

pen nostre objecte , ab Ileugerissimes observations respecte d'algunes veus, en aparien-

cia dubtoses y d'algunes desinencies ja avuy ben establertes

Un gran aplech o ben nombr6s gavell de paraules ttcniques de Medecina, se pro

nunden gaire be iguala en los deferents idiomes , d'acord ab son origen etimologich,

presentant sole petites variants motivades per les desinencies usuals del idiorna que les

adopta . Entre lea membrades paraules podem esmentar : ipiplox, rsfinler, sinovia, dia-

fregxsa , axasAbwessis, hidrocejalia , aeoplassia, anrurisma , caquexia , fistula, dtspepsia,

Adrax, a&ddese* , ahkrawox , apexeurOss : , alter , isqusox , cardias, color, exoslossis, mi-

erosdos , siderefitr , t?Aawus , alalia , awosmia , toracocrxtessis , paracentessis, yugular, c/avt-

cxla, ryuiwecocas, acts .ors cassis , sutra , rosbo/ia , hiperclorhidria, bibs, esclerossis, es-

clrrodremia, etc., etc . de les quals se construheixen derivats corn rsfinterth, sinovia/,

diafrag siAich, awastoaaddcA , hidrocefik'ch, xrop/assich, anrurismatich , caquictich, fistu-

16s, dispdptich, etc., etc . Dins d ' aquest grupo n ' hi hi moltes a les quals s 'afegeix lo

sufixe as (en forma de), del mot grech rides (forma ), desprEs de les radicals . Y aixis

Arroidrs, areasridrs, cricoides, ariteuoides , escafosdes, trapesoides, cuboidrs, cancroids,

ArraAxide , masAvidrs , etc., ab sos derivats tiroide* , tiroidixa , ara nroideu, cuboideu,

masArideu, etc., etc . Tot aquest conjunt de mots tlcnichs cap dificultat ofereix en sa

adaptad6 a Is purls cstalana.

Les parauks breus la terminaci6 castellana de les quals es c precedida de conso-

nant, son, en general ks qtr a m6s dubtes donen (loch. Les mEs dubtoses son: duodeno,

yeyw , Artgu, Anwo , awe, fern, ftg?miwo, pore, hltmero , axgiotribo, cefalotribo, fete,

sacra, palm, periostbmxso , entre moltes que's podria esmentar , y referentment a les

quals ealdria discutir si convindriaconservar pera algunes la terminaci6 a (limo , ano, joco,
hfrasero , sacra, pUerc), o Is en i, o la llatina en as o um, o suprimir la o final, corn en
moltes s'aconcella (daodrx , darodrxi; hltmrro o h> merus; sacra o sacrum ; trigimix;

puler o pulorxs; periostotmw, etc.).

Altres d'aquest meteix aplech no otereixen aitals dificultats y algunes son ja cata-

lanament ben admeses . Esbep, PI, vrxlslcarl, rxcijal, cervr!!, os, recce, such (jugo),

tacAr, awtre , trauurahsrwe , labs[!, cakxl, calsfrets, parpela, o palpebrr, prshio'a (prurito),

sixapiswse, rajostue , xirvibs , tars , aid, dons, epsdudim, vas, p/tee, astragal, argue, crrixen-

sa, hipoeaxap, awdiAiu , gust, apareU, axtxl! o desitg, desearotllo, empaig, emplastre,

muscle, bog ofol sequesbe, debit, carp, frtge, melse , y tantes corn ne poguera esmen-

tar, son suficients exemples de lo que he fet constar . Entre aquestes, les termenades

en no (medtasAtno, metarcapiaxo, craneaxo, sxtestixo) perden reglamentariament la

tiltima sflaba, per dime en catalk mediastl , metacarpia, crania , intestl.

Les paraules castellanes termenades en w breu (meseuterio , radio, pericardia, etc.)

perden Is o, d'acord ab lea regles ortogr'ifiques estoblertes . Aixis se formen : messexteri,

tads, mini, occipuci, brongxi, rpigastri, hipocondri, prricardt, epiteli, microbi, o/fatori,
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Aixd es quant se m'acud pera demostrar la necessitat de reconstituir lo Ilenguatge

mtdich y biol6gich catala y pera assenyalar alguns petits viaranys que podrem seguir

tots quanta ab bona voluntat emprengam la pacienta tasca d'aquesta reconstitucio. Una

volta eW feta , f6n convenient formar ab tot aquest recull de mots tecnichs una branca

del Diccionari catali intitolada de Diccionari catali de Ciencies Mediques y Biologi-

ques, about podrien xoplugarse totes Ilurs papules tecniques, deixant pera 'I Dicciona-

ri general les veus mts conegudes , mts esteses y d'us mes coma de les esmentades

ciencies. He dit una branca: y nostra modesty obra fora sols una branqueta qu'eixiria,

com titres , del gran tronch del Diccionari Catal3 qu'ab l'entusiasme d'un enamorat de

sa estimada terra , lea forces d'un atleta y Is fe d'un apdstol, conreua, fa creixer y Para

arribar a plena ufana lo brau campid a qui cant deu la parla catalana, Mossrn Antoni

Alcover.

De quant he esposat , push deixar sentades les seguents

CONCLUSIONS:

I.a Ea aecessari reconstituir lo llenguatge cientifich mtdich-bioldgich catala.

2.a Fet l'aplech de lea papules ttcniques ja acceptades, les dubtoses deuen esser

sotmeaes a Its regks generals de Is Lkngua; subjectantles a les desinencies gramati-

als estabkrtes.
j .a En as de dubte, recbrrer a llur etimologia , generalment grega o Ilatina, recons-

dkAntks ab arreglo a aquella.

4.a Coasuhar los clissichs dels segles xtit , xlv, xv y xvi pera depurar les corrup-
cloas del lkoguatge que poguessen haver intuit en lea veus tecniques.

y S.a Formar ab aquest recull de paraules ttcniques lo Diccionari mtdich-bioldgich
errtali, branca del Diccionari general , pens '1 qual deuen deixarse sots los mots cienti-
6eaa d' ds rods corrent.

HE DIT.
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En Ia quietut regn . tnt del metre ratan medic hi havia un char

que sins era'l tornaveu dell cants donats en in Ciencia del mbn;

tot era uniform , i sills de quan en quan se sentia la veu de

qualque privilegiat , disonanta de la multitut qu'entonaba amb
intensitat i quals ensenvances ereii aprofitades. Mes ara fa un
any, en ( ' Academia i Laboratori de Ciencies mediques de Cata-
lunv;t, s'oi la ferventa veu de dos venerats i valiosos compatri-

cis, els I) rs. Salvat i RRihas ( E.), que iniciaren la contribucio a la

nurrxa arm6nica del nostre progres , i amb l'afany de que'l pro-

gres de lit Ciencia medica marxes agarbellat arch cl de I'Econo-

nria politica , filosofia, industria , arts i Ilegislacio , cristallitzaren i

donaren unitat a lo quo surava en I'amhient . presentant una

proposicio que meresque l'entussiasm i aprovacio general en

el sentit do que s'eeiehressin congresos de metges de Ilengua

eatalana ; i ells tins . juntament amh el Dr. Marti i Julia , propul-

sur i vetlladur de les uostres ,randeses , se redactr.ren uns esta-

tuts, que mereixeren In saneio de I'Academia . Acte seguit se

nornena I'actual J unta organitzadora, i In bona estrella que'ns

-kruiaha ens feu trov a r t,I sal, sinrholisat en I'actual President,

qu'ha aguantat I;t handt,ra ;uuh ml forma , i a qual prestigi i valua

es (legut I ' i,xit de la lteunit") que s'inaugura, car no en va es con-

sagrat per I'aurt popular (-,)lit un dell fills rues preelars de Ia

ntt tra tt,rr,t.

Per alla'l mes de Marc concebi el nostre President, mogut

pcl estre certer que no I'ahandona , un altra forma de organitza-

riu dels futurs Congresos . L'actual estu organitzat per l'Acade-

inia i Laharatori , i tepint en compte que si be ella seria prou
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8. Ponencra Vahia senuologica de I examen de la sang Capitols I Historia: II. Citologia i hemo-

globina; Ill . Viscosimetria ; IV. Coagulacio ; V. Examen quimic; VI. Hematologia comparada ; VII. Examen
legal; VIII . Parasit i bacterioscopia , i IX. Serologia , immunitat i anafilaxia. A la ponencia , entre comunica-

cions Recomanades i Iliures , se'n presentaren un total de 80.

9. Parlament inaugural de Miquel A . Fargas ( Primer Congres).
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L'instrumeiit do no ctisl,osa I'home en ses funciGns de re-

lacici, dintre del nrou ciontific, esta format en gran part per la

parla, foni'tica o grifica: Bones aquesta funcib que desempenya

el IlcuIualgc sols to aquella expontaneitat, aquella senzillesa,

aquclla Iiairr, aquclla qualitat propia de secrecib intel-lectual,

quan s'usa la Ilengua mare, la personal, la propia.

Cortament, que per a fer ciencia veritat, que tingui' l sagell

de coca personal i la modalitat espiritual de cada indivI duu, deu

onrplear-se aquclla Ilengua que sigui 1'exterioritzaci6 fidel

d'aqucil treball eientitic, que dins del laboratori individual se

rcalitza per la manconrunada accio de totes les aptituts intel-lec-

tuals i fisiques and) que csta adornada cada persona. I aixcr sills

ho permct la Hong- i propia, aquella qu'es tan immanent i in-

trinscca do l'indi'-irtuu, que eonstitueix un de sos caracters dis-

tintiu- i peculiars. El catala naturalnrcnt parla catala, perque es

el scu di-iI:'; , lur seva caracteristica i no cap mes: corn la ta-

ronj;i tce'I color dr taronja tambe ben propi i peculiar, i no cap

altre.

Aixis considerat, el Ilenguatge es un component del conjunt

d'aparclls organics, que tots plegats constitueixen la maquiua

hum;ura clue treballa i ciabora ciencia. En l'intimitat i reculli-

ment del trchall cicntific, es una eina enterarnent personal, que

tracfucix i exterioritza totes lcs nrodalitats del pensament i es

ncccssari per tart, que sigui un instrument docil i sunris a Ies

me : petit- exigencies de lo immaterial.

I ) 'lam iiiterents Ilenguatges quo usen lescol-lectivitats humanes

n'lii Ira un cert Hombre que, sigui pcl Hombre d'individuus que

I'uscn. pcrquc aquests porter davautcra en l'avenq cicnti-

lic, serveixon no si arncnt corn a instrument de treball, sino

cone a nrcdi do divulgacio i d'universalitzacio. Aqueixes llen-

,riies, toneralment poques, son aceeptades com a adoptive, pets

homes de ciencia quo's serveixen d'cllcs corn a instrument de

relacio i do difusiu internacionals.

Aqueixcs Ilengiies d'universalitzacio, ho son tam be de treball

per a tots aquells quo Ics posseeixen coin a propies i no es per

ells poca ventatja que amb un sal instrument puguin realitzar

dues fuucions capdals en el comers cientific: l'elaboracio i la

difusio eientifiques. Tots els que no tenim la sort de que nostra

parla sigui a 1 'eusemps les dues cases, procurem apropiarnos

Erna d'aquelles per a suplir la deficiencia de la quo posseirn.

No tan suls per a possoir un instrument tan util com una Ilen-
gua d'universalitzaciO, sino perque tothom esta convenc;ut que'l
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propia, escapsa sa personalitat traientli o desfigurant un do sos

atributs;qui no coureua la personalitat pert forga i qui pert

form es vcncut i acaba per desapareixer.

L'existcncia d'una llengua viva va lligada a moltes causes

historiques i politiques qua's conjuminen, sigui per a enlairarla

sigui per a rebaixarla, pert sense dubte que'ls homes d'esperit,

els artistes, els poetes i els intel- lectuals , son els qui, amb llur

abandono, mes contribueixen a qua decaigui o amb son travail

m6s influeixen per a que s'enlairi.

Jo crec que la paraula ea la cosa mes maravellosa d'aqueat

mdn, perque en ella s 'abraten i se con/onen iota la maravella
corporal i iota la mare '• olla espiritual de la nostra natkraleaa, dlu
el nostre Maragall; i pensar que'ls calalans tinguerem quasi
abandonada nostra llengua propia, quo quasi deixhrem d idola-

trar la coca ides maravellosa d'aquest mdn.

Tan poc la conreuavem, que ja quasi no servia com a eina

de trehall; perd'ls literats, els poetes, els artistes i els historia-
dors, que encara mgs que'ls homes de ciencia necessiten d'

aquesta eina maravellosa pel culte a Ilurs divinitats i a l'el-labo-

racio de Burs productes intel-lectuals, eomencaren a repgndre-la
i a mostrar-nos in tal com es i havia sigut uns segles enrera: un

instrument do treball herml s,dOcil, complascent , incansable pel

catala, moltissim superior a cap altra llengua viva ni morta; es

el catala pels catalans aquella Ilengua que m6s s'hi confonen

la maravella corporal i la maravella espiritual de nostra natu-

ralesa.
Al renaixement literari, artistic i histdrie de Is Ilengua ca-

talana , fill de 1'impuls que'ls homes de la nostra terra han do-

nat a les Ilurs especialitats, tenia quo venir forgosament el re-
naixernent cientific on totes ses branques i els qui a Is eiencia

dediquem gran part de lee nostres energies , haviem de trobar a
mancar aqueixa eina de travail quo's Is llengua propia.

Era precis que up estol de joves embaumats i nodrits de
tres grans virtuts, 1'amor, Is generositat i la laboriositat , fessin
un va- i-tot i demanessin Is beligerancia de Is nostra llengua en
el comers- cientiflc; amor que ' ls feu sentir per a sa llengua na-
diua, tinguda quasi com a cendrillosa , aquella veneraci6 que
mereix tot lo qu'es excels , qu'es fill de is naturalesa i que for-
ma part do Is propia persona; generositat per a renunciar de mo-
inent a les ventatjes que pugui tenir una llengua adoptiva que
corn a medi de difusi6 fd coneixer m6s depressa 'I treball indi-
vidual, donant aixis una satisfacci6 a I'amor propi i una remu-
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cor enlairat i peena expansiva , que no son tarats per i'egoisme
i la fam de domini quo produeixen ben sovint el contacte amb
el govern de les multiiuts , ens diran : benvinguts sigau, i a tre-
ballar, que per a tots hi ha feina , parleu com parleu i escrigueu
com escrigueu.

I of poble, Ia massa dels pobladors de la Terra Catalans,

quan s'adongui de que parlem com ells, de que la Ciencia no

vol ni necessita'l privilegi d'una llengua especial , se trobara
enlairat i veura que facilment pot barrejar-se amb aquells que

figuren com a distingits. La Ciencia i el poble guanyen moltis-

sim quan s'usa com a instrument de treball is llengua vulgar i

torrent: el poble's troba dignificat quan aquells que per lo ge-
neral se distingeixen Nn una col-lectivitat parlen com ells, sem-

bla que on floe do tancar-se la Ciencia en un temple out sills els

sacerdots iniciats hi puguin ceremoniar, obra Ilurs portes de

bat it bat per a 'nip tothom pugui acostar-se als seus altars i fer

ofrcna de llurs treballs; i la Ciencia amb aquesta vulgaritzaeio i
demoeratitzacih, si se m'accepta la paraula , t6 constanment

obertes Its Ilistes de recrutament de noun adeptes i poden fa-

cilment posarse a son servei persones d'intel-ligencia privilegia-

da, que no haurien arribat al peu de ('altar d'haver-hi la traba

d'uu llenguatge diferent; no sempre es entre'ls titulars i els ini-

ciats que's troben les millors aptituts pet conreu do la Ciencia;

I'historia esta plena de cassos en que veritables intrusos ban

arribat a pedestals enlluernadors. No desmaiem, dones; nostra

obra es gran i pura; amh ella no fem mal a ningu i si esendri

nyant la cosa amb un criteri mesqui, qualqun trob6s quo aixit es

un perjudici, aquest no es certament pets altres sinb per nos-

altres mateixos. Tal volts d'aqui a uns segles , si la nostra esti-

mada parts catalana arriba a tenir hegemonia cientiflca en la

civilitzacio de l'avenir, qualqun historiador retreura Facto que

ara fem i altres per Pistil, senyalant amb el-logi'ls fets rea-

Iitzats pels Catalans del comeegament del segle vint. Els ar

bres petits ereixen, els grossos se fan veils , i els veils se moren:

I'arbre que ara plantem es petit, qui sab quo podra esser quan

sera gran?

El movinieut cientific actual es com sempre fluctnant, sols

que, en els moments presents , fluctda en una mar tempestuosa
i ca6tica : I'ex8rcit, millor diria I'armada d'investigadors quo es-

campats en eta laboratoris de tot el m6n, empenyen el movi-

ment cientiflc, dons en un mon'ent tat empenta cap l'un o I'al-
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vos on son rigorisme cientific; flxeu-vos en la varietat d'aspec-

tes amb que la sang es estudiada; flxeu-vos en I'enginy, la labo-

riositat i la constancia en el treball que tots aquests escrits

signiflquen; fixeu-vos en 1'entranya de cada un Wells i vos con-

vencereu de que entre la nostra joventut tenim intelligencies

molt despertes i privilegiades.
I despres de tot aixu, tindreu de convenir amb ml que

aquest estol do treballadors eminents i distingits, poden molt

b_! incorporar-se on aquella armada mundial que treballa pel

progres de In Ciencia; sortosament al for-ho ho fan de manera

que son aplec no pot confondre's amb cap mes; de la mateixa

manera que'n un exereit cada classe d'arma i cada instituci6 va

it la parada o a la hatalla, amb Ilurs uniformes i colors propis

i peculiars, nostres jovos volen tambe incorporar-se al exercit

cientiflc amb Ilurs colors i uniformes personals i peculiars; per

aix6 hi van parlant en catala.

El toms a c;hrinar es la valtia semeiol6gica de l'examen de la
sane. No ting cap duhte que sera una patina de gran alsaria i

valor cientiflc, que podra alternar amb qualsevol altra elabo-

rada en llengua distinta.
A mes del de ponencia tenim nombroses comunicaci6ns

Mures sobre diferents punts de los ciencies mediques; totes

contribuiran al 11 que'ns proposem.
Tenim entre nosaltres, companys i amics benvolguts que'ns

honren essent congressistes sense esser fills de terres de Llen-

gua Catalana. Benvinguts sien i moltes merc6s; jo vos demano
en nom de la Ciencia i de la tolerancia, quo no'ns priveu pas
del goig de sentirvos font Ciencia en vostra llengua ; no'ns pri-
veu pas do fruir una variant d'aquella coca que 's la ma* marave-
llosa d'aquest m6n; per, to 'I castella en boca d'un castelle ens
es tan harmoni6s, tan dole, tan sublim , corn el catala en boca
d'un cata;a; no vos esforceu pas on parlar una llengua que no
es la vostra; el castella en boca d'un catala i el catala en boca
d'un eastelli, pardon l'aroma, la senzillesa , 1'expontaneitat I la
ductilitat que tan necessaris son a l 'expressi6 del treball cienti-
flc individual.

En nom de tots el oongressistes dono grans meroes al jefe
de nostra Faoultat de Medioina Dr. Batlles, per haver-nos donat
hostatge en aquest local. Tots tenim gran carinyo a la casa
pairal i aquests antes serveixen per a enrobustir la germanor
entre deixebles i mestres I donar-nos ale mtituament.

A l'Ajuntament de Barcelona sempre rumb6s per a obres de

410



10 Joan Fnnxas i f n'ixna Nasque a Barcelona I any 1860 Luny 1882 acaba els estudis de

Ilicenciatura a la Facultat de la seva ciutat natal. Durant I epoca estudiantil crea els periodics «La Barreti-
nav i <Revista literaria ». Acabada la carrera ingressa a ('Hospital de la Santa Creu i ('any 1886 passa a la

Seccio de Medicina d'aquest Hospital, al cos facultatiu del qual va pertanyer durant 55 anys . A mes d'un

mestre extraordinari , fou un catala enardit : confundador de la Lliga Regionalista, redactor de ((La Veu de
Catalunya )) i intim de Prat de la Riba , Verdaguer i Callis i Cambb . Presidi ( ' Academia i Laboratori els anys

1930 - 1932 . Mori a Barcelona any 1933.

11. Parlament inaugural de Joan Freixas (Segon Congres).
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En aquesta llengua on que Irani s'esoribis Anf6s V, el Mag-

nanim , quan en l 'any 1433, disposil en les ordinaci6ns /etes sobre

speciers i apotecaris que los receptes devien estar escrites on ro-

mans i on vocablea qua vulgarment poden Esser nomenats , < com ds

per eximpli que si un dots materials es //ulcia quo digan f/ulcia

e no digan Capilli veneris, y axi dais altres materials , nomenant

aquells per vocables vulgar* a coneguts e no noms peregrine a no

coneguts a lea gents • .

I creieu, senyors, que h - 0 meresout la nostra terra que'n la

diada d'avui, amb motiu d inaugurar - se el SKO6N CONORlfa Ds

MwrOES DE LLENGUA CATALANA, se Ii dediqui un fervent I en-

tussiasta record, sobre tot on lo relatiu a aquell incomparable

segle x ;v on que, do des de Jaume II a Marti I'Hum4, tot fou ez-

plendor, i ho fou, d'una manors especial , per a In Medecina.

D'aquell aegis xiv del qual el colector i comentador qua ocupa at

floc >K64reeiNinent on l'satudi dell teaiimonis histdrics de rostra

Medecina national , el Dr. D. Lluis Comenge , on Is seva obra Re-

ceptari de 3fanresa, oomenga dedioant dew planes d6 saboroea y

nwtritiva ledura on lea que, at eneempe que hi sat" deacrib on

cowpendi, l'eatat social , politick y intelectual del segle XIV, dpoca

on que ' l regue d' drag6 assoli to categoric de primera potencia, ski

titer lea abundosea dens de cultwra madiea qu'scsistien flavors a to
Peninsula Ibdrica. a Italia i Franca; provant , ademda, cow a Ca-

tatwnya , ab contade coati . '. amb eta pobles mediterrania, l'ki

correspdw una historic profesaional tan abundosa y brillant cow to

de algunss nacibns vernss. I on is quarto oonclusi6 de lea que
deiza sentades per a sintetitsar el sea notabilisim treball apro.
posit del Reeeptari ds Maursaa, monument histbrio del segle ztv,

quo figura on Is nostra Kxroaioi0, gravies a Is oonflanga do quo
ens ha fat objects 1'Exem . Ajuntament do Manresa, hi esorio que
per In anteriors circunstancies, y to no tnsnys valioea d'kaver-N

owitit per complet on of wencionat Receptari 1dreswles sadr,ava-
gswta, deliris y abswrdes /arlnacoldylcks , tudlt eoerewts on sgweffa

ipoca y on spree twb apropades, s'injlwix que la Medseiws in ge-
neral y is 7erepiiuiao on partiewlar, vol. vivre a Glefslwwya ab
twitods, deosnois y prwtigi; rendiut am professors eulie ale reds.
priweipis de 1'ert srHipea ds dvicene y Oelew.

I are andm ale fats. Delzant apart que'n squell segle ja done.
va immortals fruits 119ieola do Montpelier, bonus i gloria enes-
ra avol, do Is Kedeclue mondial , quo va fundar Jaume I d'Ara-
g6, use de We flturee socials mie getantines quo begin eziatit,
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Segon Congrls de'Met `es de Llengua Catalaaa It

la historia de la Medecina patria ens brinda fete dignes de lloa

i de la m6s intensa recordsnga per a deizar demostrada, per ma-

nera indiscutible, is importancia que alcanpA en aquell periode

cent voltes glori6s.

Jaume II va instituir I'Eqiudi General d'Osca i I'Estudi Ge.

neral de Lleida, inaugurant aquest darrer el dia primer de Sop-
telnbre del 110, ourullant de prerrogatives i privilegis a quana
cursaven en els Estudis Generals; devent for-se oonstar que a
I'Estudi General do Lleida hi estava adsorita l'Escola do Mede-
cina.

Marti l'Hutnu, l'aimador exemplar de Is Medeoina, el darrer
rei de nissaga catalana , reorganitzA 1'Estudi o Esoola de Mede-
oina do Barcelona, que si be do feia temps ja ezistia , no podia
conseguir que'ls concellers de la i ' utat aooedissin a deizar-li do-

nar una constituci6 igual a la dots Estudis Generals de Lleida, per

les prerrogatives i privilegis de que gaudien quans hi assistien i

perqu6 no volion, per taut, qua's constitul's un estat dintre d'un

altre estat.'NombrA lectors de l'Escola de Medecina a Mestre

Francesc de Granollachs, Mestre G. de Miralles, Mestre P. Paul,

Mestre Anthoni Ricart, Mestre Gabriel Quintana, Mestre P. Coll

i Mestre Thomas Marquet.

Nostres rois cuidaren de tot quan proporcionava elements

d'onsenyanga per a la Medeoina. Joan I cedi a In Faoultat o Es-

cola de Medecina de l'Estudi General de Lleida un oadavre

d'home cada tree anys, condemnat a mort i negat , per a etn€ar el

desordre do eon organisms i aixi sia mss apse per a l'eatudi do

1'Anatomia.

El rei Marti ooncedi dos cadavres de penjats, cada any, a Is

Escola do Medecina do l'E'studi Get •al de Lleida per a l'estwii

de l'AMatoesla.

Les autopsies cliniques tenfen estat ja en aquells temps i on

8poques anteriors , com se despr6n de documents importants:

assent tan intone l'amor a 1'estadi i el desig de saber, que'l

companyerisme m6s exemplar I Ia convivenoia entre elements

heterogbnie , es demostri, per manera evidenta , on multitut

d'ocasi6ns. Aixi consta que una vintena d'anys abans do is

concess16 de Joan I, de que s'ha tractat , ja's practicaven autop-

sies cliniques . Una d'elles, que's coneix amb tot detail, fou is

practicada en tale temps en el Convent de Fra- minors al oada-

vre d' una esolava que havia wort de l'epidemia allavors regnant

de glinola , en qual efectuac16 prengueren part metges oristlans
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i metgee jueue I qual finalitat fou la de veure si trobaven Is

cause que havia determinat Ia mort de la esolava . Les despeses

ocaeionades pale que feren l ' autopsia lee pagi Ia oiutat.

Per a no allargar m6e aquesta part del ineu treball en qua's

glorifies aquell segle d'or de la Medeoina Catalana , vagi el se-

giient fet per a exemple de totes lee generaoi6ne ; un dole fete do

m6e noblesa que hagi registrat Is historia des de que ' I men 6s

m6n, fet realitzat pel darrer rei de nissaga catalana , per Marti

l'Htsssd , I que, al eneemps que patentisa is to quo tonia per nos-

tra oiencia medioa I l'amor que sentia envers al prolsme, de-

mostra Is eeperanca que l'animava amb Is inetauraol6 d'un hos-

pital on pogu6s recullir - se el major nombre possible do malalta.

Eli hospitals amb que oomptava Barcelona on aquella epo.

Ca, malgrat l'dseer nombrosus , eren petits I distanoiats I, per
tent, el oonjunt, no era eunoient per a atendre a lee necessitate

de Dada die. Calls reunir- loo en un hospital que tingu6s lee do.
gudes oondioi6ne do oabuda I de oonfort I, malgrat els reoursos

posats on joc , no resultava faotible Is realitzaoi6 do is oaritativa

i salvadora empress ... per manna de mitjans! En tale oondiof6ns,
quan se deseeperancava de poder porter a efeote tan generosa
obra, el noetre gran rei no duptA on empendre-la I ezeoatar-la,
ordenant quo tote ale materials de construool6 que s'havfen soo.
blat aprop del mar, per a aixecar el sea Palau Reial, fossin des-
tinate a Is conetruooi6 de l'Ho .pital General do Is Santa Cron,
que tan do b6 he fet a I& human, at I tent 1'hi den Is nostra ben.
volguda oienoia medfca.

I permeteu, senyors, que fineizi aquest cant de gloria, spun.
tent uns pots noms do var6ns il•lustres quo varen dedioar see in-
agotablee energies al conrea de is Medecina, d'aquesta ciencla
que, seg6ns express16 del genial Druz , en is A%oso/(a Moral, i'ki
Coca anxihar a la moral on la gratsdiosa obra de nsillorar la sort
deli houses.

Arnau de Vilanova , flsic do Jaume I; Ralmond do Sobonde;
Jaume d'Agramunt, actor del notabllissim Ilibre Repines do pro-
ssroacid a epidesuia o peetilesscia a asortaldals; Guillem Aventarer,
Mestre P. Gavot; Mestre P. Soper; Mestre Domingo Roe; Mestre
Joan Foz& ; Franoeso Mir6, metge do Caterina do Mediois; Ga.
briel Mlyd, ntetge d 'Agna do Bretanya ; Mestre Josep Prate; Mes-
tre Farn6s; Bernard de Fontana , Prior de Solsona; Mostre Gae-
ran, do Girona ; Mestre R de Berge; Meetre Marti, do Vich;
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Cartes Huchard, l'autor del monument m6s acabat a lea ma-

lalties do l'aparell circulatori, posant-les al uivell do l'inteli-

gencia medics mds elemental; 1'escriptor castis i grific, dis-

posat sempre a la defense del m6s insignificant dels problemes

medics.
Emili Metchnikoff, sub-director do I'Institut Pasteur, I'in-

vestigador infatigable, el oreador d'una de los conoepoi6ns quo

m6s han fat avenger els coneizements fonamentals de Is Biolo-

gia, boi constituint-ne una de les bases mOs formes; qua glosant

sos Etudes sur la Nature hun.aine i at aoabar la publicac16 de

sos herlnosos Easai x optsnsistes , vecant explendita eonoeptes

do I'aspecte optimists de is vida, ens ha deixat, atuit per l'obra

de lenta i traidora malaltia.

Pau Ehrlich, el pensador admirable, qua amb sos sorpre-
nents i valiosissims estudis, pacientment executats i ardidament

obtinguts, ha enriquit incessantment les oienoies biolbgiques i
ha fat commoure al m6n medic un sons fi do vegades.

Alfred Fournier, el sifllograf eminentissim , oreador do in-

nombrables eonoeptes i conclusi6ns prictiques qua mai el m6n

Ii agrairi prou.

R6ntgen, el deseobridor d'una de les maravelles mOs por.
tentoses del passat segle : el que ha dotat a In Medeoina d'un

dels m6s importants mitjans do complement diagnostic i Warms
terapeutica.

Eugeni Doyen, una de lee mOe grans figures do Is Cirurgia
mundial , el perfeooionadur inoansable de les teoniques opera-
tories, el oreador d'un instrumental que perdurarii per temps
en les oliniques de Cirurgia I sales d'operaci6ns; tot en una pri-
mers I indiscutible 6poca do In seva existencia enlairada a un
nivell portent6e.

Behring , amb sos remarcables I valiosissime treballa execu-
tats amb perseverancia i coneizement exemplars , dels que ha
sapigut far-ne i'entussiasta difusi6 de 1'ap6stol oonvengut.

El Professor Landouzy , I'll-lustre Degi de Is Faoultat de Mo-
deoina do Parts, el deoidit organitzador d'entltats socials m8di-
ques salvadores; el campi6 conscient I decidit en Is lluita he-
rOlea contra Is tuberculoai ; el mestre eminent que sapigu6
evoluolonar sempre endevant amb e1 form6s bagatge que poe-
seIa , adaptant-lo, en tots els temps, a l'actnalitat m6s indiscu-
tible.

Felin Le Dantec , el bret6 d'imaginaci6 portentosa, que ha
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intim , en to m6s preg6n do la nostra Anima, i ansiosos do do-

nar-li estat , do procurar - li vida propia al ensemps que prbspera,

i anar a la realitzaoi6 de quan ansiava , hem tot tot. quan one

ha sigut possible per a aflangar - la i engrandir- la i per a aixam.

plar el sou r$di d'acci6 a I'ohjeote de que resulti I ' ampar, In do-
fensa , la cristal • litzaci6 de quan pugs ansiar Is gran , I'ostimada
familia mAdica oatalana.

En In necessitat de constituir on ferm to que aquell II-lustre
president anomenA , amb precisi6 exemplar , Is Mancoswtwsitat
de merges do Cata/unya, hem fet tot quan deviem I antics do for
m6s que do dir, , hi hem procurat familia nombrosa , aimant I
i decidida, hem marcat els ideals que deu atoanear I no tards-
rem a veure els saborosos fruits que ha de proporoionar, pel be
de tots,

Els organismes homogenis en aspiraoi6ns com on neoessi-

ats, constitueixen forces de potenoia i do resistencia inestron-
cable que la JUNTA do l'AsaoclAcIO no podia tenir on oblit, 16s

per aixd quo son anhel ha estat i sera et do totes lea Jux'rss que
actfiin en as direcci6 . l'acoblament d'aquelles forces per a as
neoessaria actuaci6 envers it conseouoi6 d'aquell sublim lema
de hu per tots i tots per hu.

Cientificament aspira i aspirar6 aempre a Is oontinuaci6
del regnat de In frase lapidarla d'Horaoi : Inter homI,ses , sapiewa.
Inter saplentes , medicus . Sooialment , la conseouoi6 d'una ger-
mandat , no com lea que s 'estiten avui, sand la d'una veritable
germandat d'homt fills d'una sola I oarinyosa mare.

L'ASSOCIACI6, aquesta torea oreadora I propulsora, amb la

que devem conflar I a Is que hem de donar la nostra entnsslas-

a cooperaci6 i el nostra m6s deoidit eaforq, he sapigut mante-

nir relaciOna de consideraoi6 I respecte amb let entitats oultu-

rals, principalment mAdiques, de Is nostra terra . 81 Reotorat,

expl6ndidament simbolltzat en In il•lustre personalist del

nostre distingit consoci l'Exom . Sr. En Valenti Carulla, on qui

hem trobat sempre una entussiasa acullida I tote classe de ft-
cilitats. La Facultat de Medecina sintetitzada on l'augusta per-
sonalist de I'il•lustre Sr. Degiti, l'Ezom Sr. Dr. Battles y Bertrmn
de Lis, que generosarnent one he donat el son, glor16s concurs I
one ha deizat sa casa , quo hem pogut oonsiderar In oast pairal
do i'Aseootuvlb. L'Aoademia I Laboratort de Clenoles Mbdiques
de Catalunya, In, valiosissima entiat quo conoebi I infaati it
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me com a a/ectu6s con/rare vostre . Dr. Joaep Maasot. Per-
pinyd 11 Juny 1917.

Eta primers fruits abundosoe i saonats , qu',en plena evolu-
oi6 estival, andm a reoollir de la obra do l'AsSOCIACi6, one ale
proporcionar6 at Szo6N CONGRES Da MsTass DS LLr.NouA CA-
TALAIQA que ha organitzat I qua est6m inaugurant on aquest ox-
plendor6s ante . El nombre i olasse de ponenoies rennides i
repartidea ja ale Srs . Congressitee , demotrarin ben aviat la
tasca realitzadu . L'AsaoczAa16 lee he recollides amorosament,
lea ha impreses posant-hi tota la ours desitjable , I ate Srs. Con-
gresaistes i a quanta lee Ilegeixin , oorresp6n to jutjar • lee, que
no es la mare , satiafeta t joiosa , Ia que aloanpa leamillors oondi-
cions per a fer-ho.

Un date problemes m6a fonamentala de It Medecina, at pro-
blems a qua pot splicer-se m6s indiscutiblement at salvador
non nocere, 69 at pertinent a 1'estudi data Rogiames alttnsntieis, I
ja's veur6, Srs., com ha sigut tractat at vital, at dificil I intrinoat
eatudi de la nutrioi6 , sobre tot, on relaol6 amb la immense ma-
jorla de lea malalties . Do It importancia del tema; do Is intima
relaoi6 qua t6 amb eta estudis trasoendentals do It f.Io-patologfa
actual ; do to fonamental que resulta amb ate diferents I oomple-
zes problemesbiolagioe quo entrsnya I revolt; do la valda d'aques-
ta part eseenclal do Ia diethtioa oom element preoi6e a tenir on
compte , per a aplicar-lo degudament, tart on 1'estat normal,
com an at morb6s, de la neoessitat on ga'eet6m do oomptar amb
ell com a mitj6 per a resoldre un sons A de situaei6ns, t, on
ana paraula, oom a font inestimable do benefleis proporcionats
per as deguda i salvadora aplicac16 , n'6s prove Is bins fete.

El traciament del cranc, d'aquest flagell quo tan Inftna mall
fa a la humanitat ; d'aqueeta terrible malars quo gaan seas aviat

one 6e ooneguda, amb m6s domini I mis promptitat I .Acadia
pot 6eser combatuda ; d'aquesta plaga an contra de Is galna ends
die s 'eetudien noes mitjans I s'aptiquen mds important. elements,

6s t'assumpte estudiat per Is se`ona poneaeia.
La endoorteo/op(a amb we avengos eoosrants; amb Is nova

evoluo16 do let tweet hamorals I de lee nearftenes; amb It
goneralitzaol6 preeisa que he aleangat I in oars quo she gnat
tenant an dominar- la I splicer-la degodament, ha estat l'objectin
desenrotllat per is teroera ponenoia.

La tan estudiada oom discutida gdesti6 do I'anestesda, do
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Primera Ponencia. Regim alimentan . en les digestivopaties croniques (J. Tarruella); en les malalties

de l'intesti ( Gallart i Mones ); en les de la nutricio ( Pi i Sunyer); en les de I ' aparell respiratori ( Pla i Armen-

gol); en les del sistema circulatori i de la sang (Joan Freixas ); en les de I ' aparell genito - urinari ( Bartrina); en

els sifilitics (Josep M . Roca); en les malalties nervioses ( B. Clotet i F . Xercavins ); en les mentals ( Alzina i

Melis i Salvador Vives ); en les infantils ( Pons i Pascual i M . Salvat ); en les de la pell ( Peyri i P. Umbert), i en

les toxico - infectives agudes ( H. Puig i Sais).

Segona Ponencia . Tractament del Cancer (Pujol i Brull i Ribas i Ribas).

Tercera Ponencia . Endocrinologia : la doctrina de les Secrecions internes ( Pi i Sunyer , Bellido i

Nubiola ) i notes addicionals ( Clotet).

Quarta Ponencia . Anestesies locals : en Oftalmologia ( Arruga); en Otorinolaringologia ( Botey ) i notes

( Abili Saldana ). Foren presentades 59 comunicacions Iliures.

13. Junta Organitzadora i Executiva del Segon Congres de Metges de Llengua Catalana.

President , Joan Freixas . Primer vice - president , Ermenegild Puig i Sais . Segon vice - president, Alvar

Presta . Delegats per les Comarques de Girona , Tarragona i Lleida , Josep Pascual , Josep Mestres i

Humbert Torres , respectivament . Tresorer , Adolf Pujol i Brull . Secretari , Bonaventura Clotet.

14. Presentacio de la ((Bibliografia Medical)).
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;Kepeteixc, ^{raua mercer a tuts!... mentrimentes vaig a om-

plir vostra dedicant ^rt^u di,cur^ a rr+frescar Ix memo-

ria d'aquell superhume yue comptant per Lase una il-lustracio

ben fonamen[ada y per ajuda lns ardiments de la caritat cristia

na alcan4a en moment la vissio elate da la realitat,y no

solzament la va atenyer sinus que la feu voce all ciutadaus y a

les multituts desalmades; tro que quedaren uns y altres conven-

^uts de yue el oral, a les hotel totalment possat a les befes, a

les ices y a les injuries de quansevulga, err merexedor coma

malalt de torte proteccio y asistiment, com digne era dell aia-

lags de la caritat y dell esfur^os de la Medecina.

Yas de xagant douat per Gilabert que encamina son temps

a rompre amb les preocupacions d'un pallet afrontds y a obrir

compte nou de humanisme y de josticia, de consideracio y de

respects per all boigs y'Is Inenteoaptes.

(}ilabert queda ipso facto convertit en to redemptor dell

tolls. Son nom qued^ escrit en to Ilibre dell immortals y sa glo-

ria 8s tanta que n'hi hagud y n'hi ha per a tots . Fins per a Ia

raga a que pertenexia el sortbs innovador y Sant revolucio-

nari.

tC6m auccehi axb'd

Com sosuixen y sosuit molts fete en esta vide : com li fou

inspirat a Newton to descubriment de la gravitaci6 universal

Yer casualitat.

En to dumenge 2^ de Febrer de 1409 anava Fray Joan a
preicar en rostra Seu to sermd de Cuaresma , quan se oreu^ en

son cami una multitut insolent , qu'entre scarnis i ri6tes mal-

tractava d'obra y de paraula a un defallit oral; qui gillant, es-
esgalabrat y confus ja no labia ni aon amagar - se fugint del
tropell,

Fortament dolorit to il•lustrat frets, davant la trista scene,
defengu8 ardit a le victims i renyi furi6s sl populatge crud8l,
que mogul inconscient per velles preooupaoioos i atjudat per
sa carettcia de bons sentiments aizi atormentava a un flee del
lens. Y acts seguit exposit en la trona de [a $eu la seua homilia,
al remat de la quc^ , amb t6 prof8tie pronunci8 les sacramentals
paraules que toter en Valencia i per al mon , com la promulga-
ci6 solemnial d'un dreret ] liberatriu dell tolls.
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16. Junta Organitzadora i Executiva del Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana.
President, J.M. Roca. Vice-president primer , Felip Proubasta . Vice-president segon , Jaume Peyri.

Tresorer, Josep Blanc i Benet . Representants de les Comarques de Girona , de Tarragona i de Lleida,
Josep Pascual, Josep Mestres i Humbert Torres , respectivament . Secretari , Francesc Gallart.

Ponencies i Comunicacions del Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana.
Primer Ponencia. Fisiopatologia del simpatic abdominal : Patologia del simpatic abdominal en les

afeccions nervioses ( B. Clotet ); Nova comunicacio nerviosa entre els organs dels aparells genito - urinari
i digestiu (S. Gil i Vernet i F. Gallart ); Anatomia del simpatic abdominal ( A. Pi i Sunyer , J. M. Bellido i
L. Cervera).

Segona Ponencia . Tractament de les septicemies : pestosa (J.M. Grau i Blanch ); neumococcica (G.
Roqueta ); melitococcica ( R. Moragas ): de la febre de Malta ( Francesc Esquerdo ); quirurgiques ( I. Nogue-
ras); gonococciques ( G. Estape ); urinaries no gonococciques ( E. Perearnau ); puerperals ( B. Guilera);
tifodica ( Puig i Sais ); tifica (M. Huguet ); tuberculosa ( A. Presta i Pla i Armengol ); tuberculosa primitiva i
bacilemia secundaria ( LI. Saye ); en general (Antoni Salvat ), i estafilococciques d'origen no quirurgic ni
puerperal (J. Grifols). Foren presentades 71 comunicacions Iliures.

17. Josep Maria Roca i Heras nasque a Barcelona any 1863 . Estudia Medicina a Barcelona i
s'especialitza en dermatologia i sifilografia . Fou metge auxiliar de ('Hospital de la Santa Creu. Llegi a
('Academia i Laboratori de Ciencies Mediques , el 5 d'octubre de 1898 , la primera comunicacio en catala
(La sitilis a I'edat mitjana ) que hi era presentada . Presidi el Tercer Congres de Metges de Llengua
Catalana i I ' Ateneu Barcelones ; fou membre de ('Academia de les Bones Lletres de Barcelona, de
('Academia de la Llengua Catalana i del consell directiu dels Jocs Florals de Barcelona . Publica impor-
tants estudis sobre la historia de la medicina catalana , especialment dels regnats de Joan I i de Marti
I'Huma . Mori a Barcelona ('any 1930.

18. Parlament inaugural de J.M. Roca i Heras ( Tercer Congres).
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Y vosaltres, metges del Camp y do les altres comarques de
Llengua Catalana, siku els benvinguts on aquest Aplech cienti-

tloh, hont els uns trobarcu veils amichs, altres a Ilurs mestres,

aquests sos dexebles, y tots als compan-, recordant ab goig

amarat d'anyoranga aquells temps feligos do is vida escolar,

que corn m6s s'allunyen m6s s'estimen, y aquells moments de

ganbanga y de platxeri que'l Ileure entre classo y classe ens

permetia.

Y tot reoordantho, ab regust de tristesa, ab 1'iinima en-

congida , trobar8m que entre nosaltres hi manquen molts corn.

panys y molts mestres , car s6n legi6 els que Ia dalla de is mort

ha fete oorniadar ab l'iElernum vale inexorable. No'ls oblidem.

amiohs , en aquests dies do satisfacci6 y de festa y de gloria, als

companyons y als mestres que han passada la Ilinda do l'Eterni-

tat; fdmloshi piadosa ofrena espiritual de les perpetuines del

nostre retort y del nostre afecte . Axi estaran entre nosaltres

corn hi estaven on les aules de la nostra Facultat de Medicina y
en Ies sales dels nostres Hospitals do Is Santa Creu y del Sagrat
Cor, les tres institutions qu'en mutua colaboraei6 han consti-
tuhit y seguiran constituhint Palma parens de lee generaoions
iuediques catalanes.

Ab bon acert y inspirats per 1'esperit democritich que

sempre havia sigut consubstancial ab el modo d'8sser y d'ac-

tuar de Catalunva, instintivament, sens heure esment do Ia coin-

videncia, els oui plasmaren els Estatuts de I'Assoolaci6 General

do Metges de Llengua Catalana, redactaren un dels seus articles
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els nostres companys, irritant les Corts dots nostres Retie, qut•

si be se'n celebraven a Barcelona, adent8s se'n celehraven a

Lleyda, Monthlanch, Cervera, Gerona, Tortosa y al

tres llochs do terra catalana.

Pensant axi , no es quo jo cobegi, barcetoni do soca a rel,

quo Barcelona sia considerada corn is ventafochs de la rondalla

y sia exclusa , desinseculada, quan se tracti de celebrar Con-

gressos; pero tampoch desitjo que ab mauifesta injusticia frue-

xi del tractament excepcional do predilocta. A Barcelona s'hi

han de celebrar Congressos, Hies no tots els Congressos. En-

front de Catalunya tots tenim las matexos devers y los matex(is

drets; les iniquitats no hi tenon predicament, ni la situacio to

pograflca concedeix aristocracies ni gerarquies do cap menu.

Pere II sols exigia per a celebrar Corts, als catalans, qua's ce-

lebressin dins Catalunya. Y aquesta es Is )rdadera concepcio

de la Patria: no considerarla reclosa dintre la seva capitalitat.

Lo mateix sentiment instintiu d'amor at terrer, a ses Heys,
costums y institutions, sentiments que imposa la naturalesa a

totes les generations quo habiten un territori palesant

Ia influencia maravellosa del mcdi: aquest sentiment do la Tra-

dici6, is sina y santa Tradicio que'ns remembra el passat per

a ordenar to present y provehir at esdevenidor, y quo sonten en

son si tots los pobles conscients de la personalitat Ilur, fa que

procurbm quo 1 (loch del Congr6s sia at ensemps un simbol his-

tbrich, car aquests simbols idealisen digniflquen y en-noblexen

totes les manifestacious do l'activitat que en ell

paren ab fervor6s y noble entusiasme patriotich, dbu feco"-

da y inestroncahle do virtuts privades, y enemich d'egolemes

insans y d'apriorismes hipbcrites, desnaturalisadors de senti-

ments, pertorbadors de les relations socials y adhuch de la vida

do familia.

Y do simbols hist6richs Catalunya n'eata sadolla: de mon-

joyes de la pasaada grandesa se'n troben arreu , car On moltes

los urhs que pollen pay lar ab orgull do la Catalunya pretbrita,

per haverli aportat slurs joyells a sa Corona do Regina.

Gerona, qual retort roinandra vivent a travels de lee cen-

turies per 1'epopeya des sou seti, quo fins ab Ia fugida de Fe-

lip l'Atrevit de Franca, qui, avergonyity malalt , passA lea Albe-

res encalg pals almogavers do Pere 11 quo'] bandejaren al

Grit do .Uesperta ferro!., iluminantli el eami ab lea guspires

glue, it miriades y com si fossin fochs follets , exien dele refreoha

eels regatons d escona ab les cantelludes clapisses del Coll de

Panigars.
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Asclepiades, com Galion tiugu6'I do d'osser un gran cliiiicli,

possehidor d'una intuici6 madica oxtraordinaria y d'un du de

gents quo Ii valgu6 l'intima aiuistat d'Horaci y do Mecenas,

dels qui vesti moltes vegades In sintesi ab ells, no

at pa y la sal, sin6 1 'esplendit sopar, recd zats on to mateix

triclini.

Antonius Musa honorA y gloriftcA In professi6, y d'aquells

inetges quo del no-ros, de 1'escoria social, Cesar enlayrA a In dig-

nitat do ciutadans de Roma, ell, prevalentse d-I seu prestigi y

do la sova intimitat y conlianga ab August, ne fA 6ssers privile-

giats , els conquereix prerrogatives y els a de In gloria re-

flexada pot Iluminar de la seva poderosa inieligeneia. Tan bon

punt Ii fou concedit Vanell d'or dais cavaliers romans, In re-

rnenca social dots metges fou completa. Mertes a Cesar dexareni

d'6sser paries: Musa ens douA heligerancia. Ab Cesar dexarenn

do pertanyer a una classe calitat; at) Musa passarem a

constituhIr un estament honorable v, seglos dospr6s, en alguues

eseoles do Medicine, segnint Iu tradicib ab Musa iniciada, s'on-

tregava I'anell d'or ais novells doctors, pronunciant in fOrmul„

de rubrica: .Reheu I'anell (For en senyal do In noblesa conce

dida als rnetges per August y el Surat de Ronna».

Si, per Esser la rostra una instituci6 de metges d^ raga Ila

tins, no podienn preseindir do la Tarragona classica, coin Insti-

tuei6 Catalana no oblidar in Ciutat quo per a nosaltre-

6s In Ciutat Sagrada, In quo guarda en son clos les despulles del

alt Rey En Jaume , quals despulles venerandes no podien espe

rar niillor rnuusoleu que'I quo Ies hi haven donat ab Ia incom-

parable Sou Tarragouina , quo I'enginy del home h--" najes-

tuosa y ciselli superbament, y quals carrrus iu uaturalesa ha

daurats donantli el cayent d'un inintens y riquissin ► reliquisri

Venim ab devote unci6 a for ofrena do la nostra ciencia
at plesn ► ador sublirn do In Nacionalitat Catalana , at Princep do
In Casa d' Arago, quo redimeix homes fundant I 'Ordre de In
Merce y redimeix pohles fundan t les Ilibertats municipals ab

11) Consell Cent barceloni, posantlo aI nivell del Senat de
Runma.

Venim a for ofrena de In nostra eiencla at Rey jovincel quo
liroci%arnent a Tarragona , en to Ilevant do taula del camit do
galeros En Pere Martell , senti papellonejar en son cervell Is
primera idea de la conquests per a is Civilisac16 , do les Mallor-
1ues, lea be lles ondines do cabellera d'or que 'l mare tionIrum
doves acarona amorosarnent ab besada perdurable. Y la
idea tingu6 una belle realitat ; l'estol redeniptor , compost de
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una boyra d'estorameut plaua per espay de molts anys damunt
d'aquelles maresmes.

Les generations do mariners se Than recontada de l'una a
I'altra , la trAgica Ilegenda ; y encara avuy lea comares bretones,
font giravoltar eta debanells y lea filoses , sentades at entorn do
la liar, expliquen ab misteri y an You baxa que, en la calms
ineridiana y on lo silenoi do la nit, los peF^adors d'aquelles plat-
gas, segons quins dies, senten pujar , del pregon de la mar se-
rena, an lieu renioreig, un tritlleig somort de campanes que to-
quen a feats ,.. Y aquella gent senzilia espera conflada Is oommo-
oi6 geolbgioa que ha do for surar la Ciutat eugolida per a quo
vista do bell -nou la vida dels altres pobles.

Tamb6' 1 nostre verb medical rumbejava as bellesa, tamb6
fruhia d'eatimaoi6 y de respecte en lo comers cientifich mondial;
quan , tot d ' una, esdevingu6 un cataclisme histarich que I'engoli,
fit segles, y romangu6 anys y anys at tons do Is mar del oblit y la
indiferenoia do Ia classe medica . Y passaren les anyades , y alguns
dels nostres metges qua tenien esment de l'ezistengia preterits

d'una Ilengua com Instrument de oiencia , refermaren Is Ilur
oonvloel6 oada vegada que at (luny del ( luny sentien remor con-

f,is de campanes, senyals de vida que do tant on tart se mani-
f,•staven at, varietat de formes y en diferents (lochs, y ara eren
t.is ntanuserits d'En Lull y do I'Arnau do Vilanova, descoberts
en les ltiblioteques d'Oxford y do Munich, ara I'Epistola manus-
orita on to segle xiv per Mastro Jacme d'Agramont dirigida als
Papers de Lleyda y trobada en la lectoria de Verdu, ara els Re-
t•eptaris in. s. de Manresa , de Puigcerda y el do Micer Johan.
Aparegueren tantb6'l Codi on pergami del segle xiv, Tresor de
pobres, de Pere Hispano, qua's guards en to Biblioteca Museu
Episcopal de Vich, y I'incunable valencii de la xv centuria, do
I'A:canyic, que tracts de Pestilencia, y els incunabtes catalans
tambe del i iteix segle, traduccions del Valasco de Taranto,
(t'En Guiu de Chauliac y de I'Argilata. Sense comptar eta testi-
niouis que romanen recbndits en altres arzius y biblioteques,
, l.,utus dels documents existents on los arxius y biblioteques
nationals do Catalunya, de Madrid y de Paris, del Consell bar-
celoni y altres consells municipals, y les coleecions dais proto-

cols notarials...

Aquestes troballes, si b6 potites, sbn reveladores do Is com-

penetracib d'una Ciencia y d'un Verb pal sol fet d'6sser conna-

cionals. Elles contribuhiren a mantenir lo foch sagrat, yen el cor

(leis creyents, dots convenquts, dais pocks iniciats de flavors,

may minv6 I' esperanga do quo la morta - viva retornaria a la
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comparada at) altres Ilengiles, nr6s o inenys profonda bait el
punt do vista filos6tich, m6s o mauco bells y flexible baix lo punt
de vista est6tich; tamb6'ns es en absolut iudiferent Ia riquesa de
expressions diverses y precises, el treso, de formes caracteri-
sades . Sols ens cal ether quo, per 6 er lo nostre Ilenguatge
natural y propi, es el gran auxiliar per a I'idoalistne de It nos

Ira culture , I'inatrumeut del nostre pensanrent i nd ispen salle:11
esplendor do Is nostre ('iencia Iioldkiea.

Semhlant predileetiei pel nostre Verb no he d'6sser on

menyspreu del verb cnetell:i, tan digne de rospecte corn el not,-

fro y corn eI nostre I:rn estinnat dell sou, naturals. Coin pode•ne

nrenyreprear tins Ilenumi elue ha tinkut entre'Is herauts del sou

expandirnent , I'Areipresto de hits, .largo \l,enrique, '4tnt:. Te-

resa , V' I afollat de Lepaiii? Corn I'havieni de I nenvsprour si ells

solo his onnplenat till 111611, y ha plasnnat y 1111 agene,at tots 1111;1

Litersturs eslrli.ndidt y superhament hells? No: guardi•nr per I

Ilengua cartellana tote I'adnriraci6 y el rospecte de quo s ha ft'

nlerexedora per la seva historia y per la seva hermosura. La

^ 011o1'cnn y tins adniira y encanta posada on ilavis dels seus na-

turals. Yerv, si la devociu a la stare no exclou la admiraei6 ni el

respeete a les altres ddnes, I'aveiitalja: no per dots do bellesa,

siuo perque es la mare, y aquesta s'estima sense triarse, sense

discutirse, instintivament, per Iley inexorable de la naturalesa.

La nostra llengua catalana ab ses conditions y ab sos defec•

tes s'adapta a les nostres facultats, y per sa conexi6 espiritual

ohjectiva In ntatexaii.nima de Catalunya; ella es immanent en los

indivirluus do uigaga catalaua, y per lo tant es el medi m6s apro-

piat per a exteriorisar el pensanrent catalii . El parlar en eatalI o

dexar do pvrla ii, no depend de nosaltres : es un sentiment su-

perior a la no;tra voluntat perqud, com deya un oastelli quo

fnu potser Io cervell in6s excels de l' Espanya contemporania

•les lieu"Lies, signe y penyora do raga , no's forgen capritzosa-

ruotnt ni s'inrposen per forga, ni's prohibeixen ni's manen per

iley, ni's dexen ni's prenen per voler, puix rbs no hi he m4s

inviolable ni Ines sant en la conciencia humana que' l nexus se-

eeret pit quo viuen la paraula y el pensament. Ni hi he major

sacrilogi y enrsennps m6s int til quo pretendre engrillonar lo quo

I)eu ha fat espiritual y Iliure: el verb hums, resplandor d6bil

y nnig esbor rat, peril resplandor a la fi de la paraula divine- (1).

Axi parla En Nlen6ndez y Pelayo en los Jochs Florals do Bar-

celona.
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19 Junta (hcpinit.a'iou.) i i lr,l (1u.irt C'omgw,. d Aletgcs h Llengua Catalana

President, Josep Pascual i Prats. Vice-president pruner, Alvar Presta. Vice-president segon. Joa-

quim Trias. Tresorer, Salvador Roca i Ballve. Representants de les comarques gironines, tarragonines i

Ileidatanes, J. Pascual, Lluis Soler i Josep Estadella, respectivament. Secretari, Manuel Corachan.

Ponencies i Comunicacions del Quart Congres de Metges de Llengua Catalana.

Primera Ponencia. Estasi intestinal cronica: Sindromes coprologics d'autointoxicacio deguts a E.I.C.
(Gallart); E.I.C. (G. Roqueta); estudi rontgenologic de l'intesti normal (C. Comas i A. Prio); tecnica de

I'examen de budell dels raigs Rontgen (J. Bremon); radiologia de I'E.I.C. (R. Torres); terapia de I'E.I.C. (J.

Tarruella); anatomia (J. Trias); relacio amb les lesions inflamatories del mesenteri (J.M. Bartrina); indica-

cions quirurgiques (Pulol i Brull).

Segona Ponencia. Estat actual, diagnostic i terapeutic de la parasifilis: el parasit en la PS (R. Mora-

gas); histopatologia, etiologia i patogenesi de la paralisi progressiva en comparacio de la sifilis cerebral

(Joan Alzina i Melis); diagnostic serologic i citologic de la PS. (Celis i Grifols); la globulinosi i les reaccions

col loidals del 1. c. r. en el diagnostic de les PS. (B. Rodriguez i Arias); caracteristiques psicopatolbgiques

(E. Conill); tractament pel Hg. i IK. (P. Vilanova); tractament intraraquidi en la lues nerviosa (J. Peyn), i

terapeutica general de la neurosifilis pels arsenicals (Antoni Peyn). Entre les Comunicacions n'hi ha una

d'E. Pedrals sobre la inspeccio medica escolar a Barcelona, i una altra de F. Rovira i Ribas que fa la
historia de I'Institut de la Dona que treballa.

20. Josep Pasqual i Prats nasque a Girona I'any 1853. Es Ilicencia en Medicina a Barcelona I'any
1874. Fou metge militar. Abandonat I'exercit, exerci a Girona. L'any 1895 crew el Sindicat Medic de la

Provincia de Girona, que mes tard presidi; quan el Sindicat es convert(en Col-legi de Metges tambe en
fou president. Forma part de la Junta Provincial de Belles Arts, fou soci corresponent de la <<Academia de

la Historia)) de Madrid i un entusiasta bibliofil. Presidi el Quart Congres de Metges de Llengua Catalana,
I'any 1921. Mori el 6 de maig de 1931.

21. Parlament inaugural Josep Pascual (Quart Congres).
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14 Quart Congres de Metges de Llengua Catalana

vellesa y quo les moves facultats morals i flsiques hen decaigut

y per to tant,amb impossibilitat de continuar Ia norma d'intelec_

tualitat aportada per els meus antecessors en el carrech, quo com

sabeu, foren un renomenat cathedratich, un expert clinich y un

eximi escritor qu'a m6s do saber les diciplines mbdiques avui en

boga coneix a maravella to quo foren els metges que visqueren

on els bons temps do Is dinastia catalana.

M encomano forvorosament a vostra voluntat per escoltar-

me el pock rato qu'he de cansar vostra atenci6, no vaig a for un

discurs , pro si, a exposar to que at mou entendre oonv6 e inte-

ressa for , per traure to profit possible de les nostres reunions.

No havens de fer medicine especial , els metges de Catalu-

nya saben gorir y curar corn curen y goreixen els dots altres

paisos. No volern esser esqueig , ni Hot d'et arbre de la clencia

medics y si solament ramuda branca en la que si dongui
fruit do cap do brot.

Tat vegada hi haurb qui trobi quo sots volem distingirnos

pet lleuguatge . No. Ens servim do la Ilengua catalana, en primer

terme , perqub es la nostra y perqub fora ridicol qu'al inquirir

dades y referencies de la gent d'el poble, qu'han do servirnos

per despr6s donarlos-hi consells y ensenyances ens valgu6seim

d'una Ilengua exotica Y no es quo rebutgern les altres, y tan es

axis , quo molts d 'els nostres que sobre• ixen, ho fan amb idioms

germs del nostre. Conscients de que to benestar d'un poble

descansa sobre la salut p0tilica, havem d' adressar els nostres

estudis a servar la rata, nllllorar els actuate individuos y fer

cr6ixer la poblaci6.

Avuy es;t6 universalment reconegut que la Medicina se vets

impelida a ocuparse de quelcom m6s que d ' el pacient y qu'ha

de moures on un ambent social per inquirir el com, el perqub.y

quants sole els que sofreixen.

Per a! cangar tat desitg es menester an nosaltres on esforq

per moure l'oplni6 general, font - ti remaroar que'n to perts-
nyent a salut colectiva , som a is cua d'els pobles d'els quals

havem copiat els adelantos qu'ens fan agradable la vida y per a
fonamentar-ho permeteume voe dongui un compendi de to que

passa a casa nostra , referent a malalties evitables.

Deixant a part la ciutat de Barcelona (1) quo per si sola re-

1 PobI. ci6 d• 619 . 01 * hibltantn, no ndaeren 16.14'0; en lnoriren 17 700 J a mb 1.163

nseeuls morle.
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it, c)udrl Congre3 de Melges de Llengua Catalana

[.a febre de les parteres , qu'es sole un seguici de lei mans

brutes d'els hue les cuiden quan deslliuren , va emportarsen a

Catalunya 104 dones.

Les passes de garrotillo han desaparescut y els oasos iiolata

son vensuts quart lo metge es cridat a I'hora, malgrat aiza,

en I'any qu'historiem, enter en moriren 227 oriaturea a can

nostra.

Aqui podria acabar Ia relacid de les malalties sobre lee

quals tenim recursos per evitarles, mes n'ha una que, per to

gran numero de paisans nostres qu'aolapareix , val Is pena de

citarla, la Tisis, on I';iny 1919, va mater 2.000 subgeotes, y at be

es malaltia quo no creix amb tanta rapidesa com lea avans

apuntades y segons els calculs d ' els tisiOleehs , per Dada un que
mor, en queden den de tenim 20.000 tisics que passegen

y sembren arreu la grana qu'ha de perpetuar lo mal.

Afortunadament, no es llunya lo dia que sera vensuda.
Dletges y Riolechs la tenen asestjada y entre els oapdilla que di-

rigeixen la brega. n'hi ha d'els nostres y en aquest mateix Con
gres se vos diran les manyes a que havem de recorrer per ven-
cerla.

Hi ha tamhe entre les malalties evitables , unes de vergonyo-
ses quo at be no donee crescudes xifres de mortalitat per elles
soles, denotes en gran part dels que les porten una depravaoi6
moral y mes quo tot determinen en I'individuo una degradacI6
fisica qu'influeix poderosament en Is. degeneraci6 de In rasa y
son les que ocasionc.n la majoria de casos de nascuta morts. Vi-
gilant indrets y una educaci6 especial , se disminuiria
el tal flagell.

Convindria igualment inquirir el com y el perque as tan
frequent In Jeridura. 3.5()0 morts en 1919, malaltia quo tot-hom
sab que si be en Ia majoria de oasos mata de cop sopte, ale quo
de la s'escapen, viuen aire ferits y com a tats pooh o gene
aptes per la vida do relaci6, son en gran part partides fallides
on la poblaci6 util.

C,rl tamb6 averiguar si minva o creix Ia poblaci6 de golluts
y cretins quo se troba arreu on lea valls y serralades pirenen-
ques, y si be les dites tares no son encomanadisses, els indivi-
duos quo les porten, en sa majoria tenen migrat l'organisme y
lirnitada la iuteligencia, lo qu'els done un grau d ' inferioritat
qu'els fa dignes d'un estudi sori6s per millorar Ilur condici6 y
mes quo tot per evitar la perpetuitat do la mane.

444



18 Quart Congres de Melges de Llengua Catalans

que los fan a boll - ull; per to quo toca a lea do morlalitat , qu'han•

de fonamentarse amb I'asseveraci6 que fa to metge pet Registre.

Civil, s'hi troben voluntaries equivocations ; hi ha qui tots eta ma-

latts que so li moren , ho son per colayao cardiac com si i'uttim

esbatech d'el cor no fos to quo acaba ainb Is vida de tot-hom.

Els metges , per to sot fet de ser-ho, tenim to deure de fer a

conciencia to tens sanitari ; eta quo fan do tart y de Ia ciencia

mediques un ofici, cal obligarlos, hi crech, com diu un ilustre

metge( 1)qu'els •que atnaguen o enganyen atentan contra la vida

d'una muni6 do ciutadans y son indignes do l'impunitat que la

societat eta otorga..

Amb estadistiques fetes honradament , sabriem quants y a

hon so troben ell malalts eneomanadigos y podriem tot seguit
utititzar eta mitjans que to establerts com a carts la cienoia per
evitar s'escampi una matattia que podria delmar un poble.

Conegut to numero y classe d'els malalts encomanadigos,
havom do polar los on conditions per restablirse y que no pu-
guin causar dany.

Com? Hospitalitzaut a ell mancats d'els indispensables

recursos per sufragar no sols ell gastos quo ocasiona la malal-

tia si que tamb6 eta necessaris per to compliment de les midea

de profltaxis qu'asseguri I immunitat per eta vehins del poble.
Ningti to drat a for de Ilur domioili un focus de pestilenoia.
Fixeu - se be , que no demano I'Hoapital per a tots eta ma-

lalts; ja tinch dit en altra ocasi6 que ]' Hospital no ha de ser may

per eta richs, ni tampo 'i un hostatge per vagabundos , pro sem-
pro ha d'esser un Iloch provehit d'ets mitjans neeesaris per ou-
rar a un esguerrat o recollir malalts que no poden o no deuon

ser cuidats a casa Ilur.

Establint una serie d ' IIospitals , que podrien esser una oases

isolada en ell poblets, edificis especials en viles , caps de dis-
tricte o centres de cotnarques, atnb numerosos sorveis y ben dl-
ferenciats en les ciutats , Ilavors tindriem manors do for obra utll.

Lo veil refran

a ('Hospital t'en vke

cap o cabell hi deixarhs
avuy no to fonament. L'Hospital dare to qu 'esser (loch obligat
per investigations cliniquos, consultori per malalts que no no-
eessiten estar allitats,casa de curaci6 per ell que hen de soportar

II MARARoM lot cit.
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culptor tarnbe fleron/. E'n los grralre corns hi han senrgles escals:

de Sant Jordi, de Catalrrnija, de Gerona y de la 1lledicina.

La llegenda, en dbiich catalir, dirt corn sednreix: RANNO 1)OMI-

NI MCMXXI. A MESTRE GuILLE.M CoL'I'Fr.LE1:. FISICII I)t;LS

KEYS PERJ' III Y JOHAN I. Et. CONGRJ:S DE MEIY,ES DE LLEN-

GuE CATALANA CELEBRAT A GERONA» . Peru l'acle de la feslrt

la lirpida estaba adornada ab nett. garland(t de Mors y dessota

s'hi vela la reproduccio fologre'i ica d'nna lletra auti)dra fa del

Mestre geroni.

Descoberla la lirpida, En Josej)h M. Roca llegi to se-

rjiient ELOGr:
,F: 4: :k

Encara que'ls diccionaris liistorichs no resen una paraula

do Mestre Guillem Coltollor, perque al no deixar Ilibre escrit,

ni instituei6 fundada, ronuncia autonnaticament a In imrnortali-

tat, en l'Arxiu Royal do Catalunya I'hem anat trobaut, a& s un

ardit, adios un ultra, sontint I'ewoci6 ostetica del arqueolech

qui, deseuterrant d'aci d'alla fragments dispersos y ignorats

d'una obra d'art, ponyora do preterites civilisacions, Ii perme-

ton, si no roconstruhirla tal coin liavia siguda, al menys, referee

los limos capdals.

Es clar quo d'una essencia do delicades sentors, lo qua iute-

ressa 6s lo perfum qu'oxhala y no la forma y fays6 del vas quo

la sorva; porn a mi, tot y no essent pas amich de la curiositat

malsauica, ni'hauria plagut trobar on qualque manuscrit una

miuiatura d'epoea del nostre Arquiatra royal, reprodultint els

scus trots tisiondmichs, la -seva actitut y el seu liabillament, car

sembla qua, tenint revoreucia pelt, actes y virtuts d'una perso-

nalitat dosaparescuda y quo no havom coneguda, los m6s petits

details quo a ella fan roferensa y of seu modo d'6sser ens

interossen y voldriem eucarnarlos, humanisarlos, pera que
aument6s y perdur6s l'admiraci6 devota que per ella sentlm.

Ara, no m6s sabom que li era pormes per les Ordinations

royals, coin Mestro en Medicina, usar , igual que'ls cavaliers

y els juristes, correja d'espasa y cinyell d'argent sobredau-

rad2 y satiates trencades o estlorades, y portar perles y pe-

dres preciosos en I'agenS.ameut do son trajo; pero ignorem

la color y calitat do la gonolla o del brial y do In capa y In Hey

do folradures y la forma y guisa del capoll. Y si els artistes

,no'ns han tramesos aquests details, tampoeh els literats, en cap

ilibro o document, han dexada grafiada In llur descripci6.
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do Paris, venia ja drota vat vors I'erpinva; ll:tvors tot soguit pre-

ga ab songles Metros at vesconrte do Roda, at Noble N'Aymericlt

do Contolles y a Mossen Ramon de Porellos, quo per honor sue

vagin do continent a In I)utluessa Ila host In trol-rin y 1'acompa-

nyin tins to tonne do son viatge. Solicitada del son pare is com-

panyia de Mestre Colteller, t sum do Valencia y passant po'l

Puig, ahont to Roy to feu eavallor, Murvedro, Morelia, Alcairiz,

7amarile rle Lilcra, CanrJprlosnos, Trenip y Puigcorda, arriba per

fi a In vila rossollonesa. Durant los sojorns do 1'excursi6, els ra-

cionais no reposon, car esperonat per I'irnpacioncia oscrin als

embaxadors quo anaben ab Dona Johana, quo procurin apressar-

so y quo Ii'n trarnetin soguidament ardits (Pella y del seu estat.

(.Zuan, per I:t porl:t d'EIna, entraben a l'erpinya matxos tra-

giners ah xabegades d'espigol y arguensades del braneatge de

mnrta, Ilor y boxerica, pent enjoncar y entpaliar los carrers

per hoot bavia do passar In novella Duquessa, els palacians eo-

missionats pora retre honionatge it is nuvia y on nom del es-

posat donarli in henvinguda, exien dret a Iieziers, doxant in

vila emboleallada en no ambient precursor do festa, quo de fdra

Ii portaben els forasters convidats y de dintre eselataba espon-

tani, car to nuvi feya vint ant's quo a 1'erpinya bavia vist per

prinrera vogada lo sol esplendent de Catalunya.

Peru on mig del atdarull y el bullici, do In cridoria y les

riallades y el formigueig d'habillaments tan luxosos coin diver-

sos, un jorn entra on to burg, per to camf de Narbona, no co

rreu a esporous hatonts, pantejant to corcer y empolsat I'home,

qui descavalca :t in Ilinda do h'ra menors y, floctant lo gonoll, on-

trega at Primoginit tine Iletra close. Per I'adrer;a, endevina gn'es

do mossen Horongnor d'Abella, aeompanyant catala de ('Infanta

francesa . Tremolos tronea of sogoll do corn roja, obro el ploch

y, haventlo llogit, In care se Ii esblayma; son catnarleneli inno-

vaba at Duch de (;orona quo Dona Johann, groumont malatta do

disenteri, romania a Beziers y quo desconflant dels sous metges

pregaba at princep que Ii trantet©s los qui ell tenia. Desdo I'arri-

badu del eorren nralestruclt, In joya y ols alegroys, coin per art

d'oncautainent, esdeviugueren contplantes: In Dissort ilenca la

pedra at foes del gorclt Estelat y In goges, tornades bruxes,

congriaron In tontposta. I

No cal dir, quo pocks nronrents despres do Ilogida In Iletra,
cavalcabon vors 1 oziors Mestre Bernal Burriaclt de Perpinyii y
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23. Junta del Cinque Congres de Metges de Llengua Catalana.
President, Josep Tarruella. Vice-president primer, Lluis Celis. Vice-president segon, Manuel Safor-

cada. Tresorer, Lluis Llagostera. Secretari, Boi Guilera.
Ponencies i Temes recomanats del Cinque Congres de Metges de Llengua Catalana.
Primera Ponencia. Litiasi biliar: Complicacions (Gallart); tractament medic (J. Tarruella); quirurgic (E.

Ribas i Ribas); diagnostic pel sondatge duodenal (P. Ferrer i Piera); diagnostic rontgenologic (C. Comas i
A. Prig), la colecistitis tifica com a causa predisposant i de greus complicacions biliars (Ferrer i Solervi-
cens); tecnica operatoria (A. Saldana); simptomes radiologics de la bufeta del fel patologic (A. Pings).

Segona Ponencia. Hemorragies cerebrals: formes cliniques (B. Rodriguez i Arias); traumatismes
cerebrals i hemorragies cerebrals (M. Saforcada).

Temes recomanats. A) Tractament de les fractures complicades: tractament (J. M. Vilardell); radio-
logia (J. Bremon i R. Torres i Carreras); tractament de les fractures complicades de les diafisis (M.
Corachan); fractures articulars (F. Pell i Cuffi); supracondilies de I'humer (Vallory i Castro); sequeles (M.
Breton). B) Organitzacio hospitalaria a Catalunya; L'Hospital dels nens de pit a Catalunya (S. Goday i
Casals); Organitzacio hospitalaria a Catalunya: Maternitat (F. Carreres i Verdaguer).

24. Josep Tarruella i Albareda nasque a Palleja el 1870. En l'exercici de la medicina adquiri un gran
prestigi com a internista. De ('any 1910 al 1912 presidi ('Academia i Laboratori de Ciencies Mediques.
Fou president del Cinque Congres de Metges de Llengua Catalana. Mori ('any 1957.

25. Junta Organitzadora i Executiva del Sise Congres de Metges de Llengua Catalana.
President, August Pi i Sunyer. Vice-president primer, Enric Ribas i Ribas. Vice-president segon,

Goncal Roqueta. Tresorer, M. Torres i Carreras. Representants de les Comarques mallorquines, tarra-
gonines, Ileidatanes i gironines, Josep Mir i Mir, Josep Mestres i Miquel, Antoni Pujades i Francesc Coll i
Turbau, respectivament. Secretari, J.M. Wardell i Permanyer.

Ponencies i Comunicacions del Sise Congres de Metges de Llengua Catalana.
Primera Ponencia. Fisiopatologia i semiologia renals: semiologia del tub renal (V. Company); sindro-

me circulatori de les nefropaties (Francesc d'A. Estape); les funcions del ronyo (J. Puche); la histologia
del tub renal (Bofill Deulofeu), fisiopatologia de I'excrecio urinaria reno-ureteral (N. Serrallach).

Segona Ponencia. Tractament de les peritonitis: quirOrgic (E. Ribas i Ribas); neumococcica (M.
Corachan); tuberculoses (A. Morales i Llorens); pelviperitonitis (Juli Vallory i Carreras).

Tercera Ponencia. Mortalitat fetal i infantil a Catalunya: treballs estadistics (A. Brossa); causes i
profilaxi (Nubiola i Dexeus), mortalitat dels nens abandonats (A. Brossa i S. Goday); en els legitims
(Martinez i Garcia); a causa de la sifilis (S. Noguer i More); profilaxi de la tuberculosi de la primera infancia
(Saye): per tuberculosi (Salvat); per malalties nervioses (B Rodriguez i Arias).

Quarta Ponencia. Fisiopatologia i exploratoria funcional del fetge: metabolisme hepatic dels glucids
(R. Carrasco i Formiguera): respostes insuliniques (J. Pi i Sunyer i Bayo); insuficiencia hepatica en clinica
(Gallart); sobrecarrega de bilirubina (J. Vilardell): prova del rosa de Bengala i estudi de la bilirubinemia (J.
Sala i Roig); prova de I'eliminacio de la fenoltetracloroftaleina (J. Fontcuberta).

Foren presentades al Sise Congres 120 comunicacions.

26. August Pi i Sunyer. Nasque ('any 1879, a Barcelona. Catedratic per oposicio a Sevilla (1904),
resta a Barcelona en qualitat d'agregat en comissio. L any 1916 es nomenat catedratic de Fisiologia de
Barcelona. L'any 1920 es director de l'lnstitut de Fisiologia, que s'acaba de crear. Els seus treballs
(Unitat funcional, Mecanismes de correlacio fisiologica, El sistema neurovegetatiu, etc.) figuren en les
publicacions de I'Institut, en els treballs de la Societat de Biologia de Barcelona (de la qual es el primer
president), i en multitud de revistes. Presidi el VI Congres de Metges de Llengua Catalana. Des de ('any
1939 visque a I'exili. Hi continua el seu mestratge com a professor de Biologia i Bioquimica de I'Institut
Pedagogic Nacional de Venecuela i com a director de I'Institut de Medicina experimental de Caracas.
Residi a Mexic, amb els seus fills, des de la mort de la seva muller Carme Bayo. Mori el gener de 1965, a
Mexic.

27. Parlament inaugural d'August Pi i Sunyer (Sise Congres).
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1 I C017gi_es de Afe,ges de Llengua CaMlana

t1ue la present sera rica i eficac fa esperar -ho I'entusiasme

cie tots. En cap dels snteriors Congressos - i be sabeu si el seu

exit havia estat gran ; - el nombre de ponencies i comunicacions

arribav a al nombre actual ; la collaboracio mat havia estat

tan encesa , els desitjos tan vius, les esperances tan plenes. La

nostra Associacio pren nova activitat i sera en ella que s'ajun-

taran la voluntat i la intelligencia de tots els metges catalans.

La forca real dels nostre, Congressos ja ha estat provada.

Del tercer en sorti el Sindicat de Metges de Catalunya, la in-

fluencia del qual damunt l ' actuacio coNectiva i adhuc personal

dels metges de Catalunva ningu pot desconeixer . Al costat de

l'organitzacio sindical cal organitzar I'actuacio tecnica. Que no

es precisament 1'actuaci6 academica , sing quelcom menys i quel-

com mes. En l'Associacio s'hi han de discutir temes cientifics,

i aixo es l'objecte primordial dels Congressos: es desenrotllen

ponencies, son presentades comunicacions , s'assisteix a demos-

tracions practiques de mena diferent , es visiten institucions i,

aixi, cada dos anys, els metges de Catalunya poden mostrar-se

mutuament el que hagin aconscguit , estimulant - se uns als altres

i procurant fer-se dignes de I'hora que viuen i ensenyar al mon
els resultats del seu treball.

Perri, a l'ensems, cis Congressos permeten el coneixement
personal , sempre tan util , el canvi d 'impressions , sernpre fe-
cund , la concrecio de relr.ci( ms , 1'aglutinaci6 d'amistats i el gran
valor de 1 'exemple. Son la i'ianera de substituir 1'estatica de
l'isolament, cada u al seu pohle , al seu despatx , al seu lahora-
tori, per la dinamica de la conversa , del proselitisme, de 1'exci-
tacio al compliment de l'obra que a cada u li escr. igui realitzar.

Sovintejant els Congressos , els metges catalans formaran
tin cos viii, agii , conscient i voluntarios . Una personalitat plu-
ral superior a una soma amorfa d'individus, un organisme so-
cial definit i potent , apte a l'accio i que per aixo mateix es fara
respectar.

E1 Sindicat es cuidara de les condicions materials, de ]a si-
tuacio del metge dins la soeietat . L'Associaci6 potser en certs
nu,rpents interferira amh el Sindicat amb el que sostindra les
mes estretes relacions, perm tindra camp propi i demarcat. Pro-
cure arribar a la importaneia de les Associacions de Metges en
altres terres que ocupen Hoc d'honor en la civilitzacio. Veieu
coin excmple el que passa a Anglaterra i als Estats Units (I'Ame-
rica, sobre tot. Es l'Associacio de Metges que atrilueix la ca-
pacitaci6. que dona la llicencia per 1'exercici professional de la
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16 Sise Congree de Melgea de Llengua Calalana

vant l'onada reaccionaria que nega una bona part del mon ac-

tual, sols la flor de la civilitzacio, que ha fet consubstantial amb

el seu esperit , aquesta gran victoria humana que es la llibertat,

conservara l'honor de l'especie . I les aigiies tornaran a nivell,

passara aquesta hora trista i fugac com tantes altres en la his-

toria, i la humanitat sentira un dia la vergonya d'aquests deli-

quis cerebrals que intenten justificar tots els absolutismes.

No us venguessiu , no, V. vostra magnifica independencia per

una classificacio administrativa que us faria uns instruments

desgraciats d'aquest monstre acefal dels temps moderns que es

l'organitzacio de l'Estat, hipertrofic i omnipotent. Perill que
porta aixi mateix en el seu si el de la descatalanitzacio , que pot
esser rapida, dels metges de Catalunya.

Contra d'aixo devern defensar-nos, marcant agudament la

nostra personalitat catalana. Davant del fet, de la forta rezlitat,

de la coessio i la vida de les nostres institutions, hauria d'esser

molt gran el t--).der dels adversaris perque poguessin destruir-les.

Treballem i diferenciem-nos. Cosa que no excloura mai la cor-

dialitat, la fraternitat amh els companys d'Espanya i de tot el
mon, perque mai no s'ha de confondre l'amistat i l 'afecte amb la
rentinc:a de les propies conviccions i la insatisfaccio de les ne-
cessitats.

Qui el podria negar el fet de la diferencia? No pretenem
tenir qu,-litats que ens enlairin per damunt dels altres, perque
coneixem be els nostres dcfectes, que son nomhrosos i dificils
de veneer. Aspirem P. definir-nos mes cada dia. I ho volem per
manament racial, i tambe ho volem per conveniencia : perque
ens ve imposat per la sang , i al mateix temps perque la rao ens
diu que ens sera util. Perque, amics, son sempre les formes mes
resistents i ufanes aquelles mes adequades, les que millor res-
ponguin a les conditions propies i ambients.

Ningu no sera tan ignorant que pensi que Medicina Catalana
es una denominacio arbitraria, ni podra dir ningu que els entu-
siasmes de I'hora portessin, en iniciar - se els nostres Congres-
ses, a una organitzacio de reunions artificioses. Fou una impo-
sicio de ]a vida mateixa. En retrobar-se la consciencia cat2lana,
se'ns aparegue la continuitat de la nostra historia, salvant els
quatre cents anys de decadencia. Llavors cis metges - estament
despert i sensible - plasmen, naturalment, les sexes formes col-
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18 5ise Congr , de Me/ges de Lleagud Ca!alana

concedeix la gabela de la sal de Burriana, i constantment el

protegeix. Corn una de les moltes incidencies que es succeeixen

pel sett intent tossut de reforma religiosa, es detingut per la Cu-

ria Romana en 1304, i Jaume II aconsegueix que sigui deslliu-

rat, Cosa que no es obstacle a que sis anys mes tard compro-

meti el rei afirmant que aquest i el seu germa dubten de la ins-

piracio divina dels Evangelis. Jaume II es sincera davant de

Climent V. Mes es tant el prestigi d'Arnau com a metge, que

mor aquest precisament en ocasid d'anar a Roma cridat pel Sant

Pare, i malalt Climent V, demana per una enciclica i baix pena

d'excomunio que li sigui buscat i enviat el llibre "Practica de

]a Medicina".

Es veu Clara amb tot aixo I'altissima posicio social i I'extra-

ordinaria inf luencia d'Arnau. En els seus escrits - obra del seu

temps -, hi ha molta hipotesi i molta fantasia, pero eobre tot

es un home que avui en diriem experimental. Se'1 considera des-

cubridor dels acids nitric, clorlidric i sulfuric, de 1'alcohol i les

tintures alcoholiques, de la destil.lacio; eonegue el bismut i I'eme-

tic, els efectes del carbo mal ences, i escriu tractats de medicina

i quimica en gran nombre, al mateix temps que dissertacions

teologiques. Es preocupa de les epidemics que tants estralls cau-
saren en aquell temps. Arnau de Vilanova es la gran figura de It
Medicina Catalana, encara que no especialitzi les seves activi-
tats com es propi dels homes de la seva epoca. Juntament amb
Lull i per primera vegada, escriu materies de ciencia en catala.
Gairebe un segle mes tard els seguira per aquest cami Francesc
Eximeniq.

Ramon Lull, contemporani, comparteix amb Arnau de Vi-
lanova la representacio del saber i tambe de la medicina d'aquell
temps d'or. La posicio de Lull 6s mes enciclopedica, rues exten-
sa, i per aixo mateix potser menys intensa. Lull personalitza la
cultura del transit de la XIII a la XIV centuria. Tracta de cien-
cia en general i dels seus metodes, en alguna de les seves obres in-
nombrables (particularment en la "Ars Magna" i el "Arbor
Scientiae"), i s'ocupa tambe de medicina : "Liibre de la febre",
"De la salut i de les malalties", "Metode d'aplicar la logica nova
a la Medicina", "Art de curar", "Medicina teorica i practica".
Tothom sab la profunda agitacio de la vida i les desventures de
Ramon Lull.

Es el Doctor illuminat. La seva muller, Blanca Picanv, de-
mana que sigui nomenat un administrador i curador del marit
qui "est in tantum factus contemplativus quod circa adminis-
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20 Sim, Congres de Me/ges de Llengua Catalans

En catala escriuen els poetes, els literats i els savis, i al ca-

tala son traduides obres immortr.ls. Es admirable, diu Rubio i

Lluch, la riquesa de la incorporacio dels tresors espirituals de

la humanitat realitzada pels nostres reis i els nostres escriptors.

La llengua cr.talana , sobre tot havent compte de 1'exigiiitat del

seu terreny d'expansio, fou una de les que mes s'afanya a I'Edat

Mitjana en fer-se mestressa de la ciencia europea . Obres eixi-

des a Frn nga, a Provenga. Italia , Castella i. adhuc a regions mes

apartades no trigaren gaire a esser portades al nostre bell catala.

I)el llati, de 1'arahig i fins de l'hebraic ens incorporarem aixi ma-

teix moltes produccions. Sovint ens avengarem en aquesta tasca

a altres nacions mes fortes i preparades.
Es aquell periode en que es crearen les Universitats a Euro-

pa. La principal, entre totes, la de Paris, fogar del srber del

mon occidental, nomenada mare de totes les altres . En 1300

Jaume II institui i'Estudi general de Lleida d'acord rmb Bo-

nifaci VIII. Aquest Estudi, millor diriem Universitat, fou afa-

vorit amh els mateixos privilegis que s'havien atorgat a Tolosa

en 1220). Ben aviat prengue molta importancia i esdevingue la

Universitat nacional de Catalunya.

En ella s'hi estudia la medicina, i els noms d 'alguns dels seus
catedratics han arribat fins nosaltres, Guillem de Beziers, Pere
Gavet, Pere Colom, Ramon Querol, Ramon Falgaq i sobre tot
Jacme d'Agramumt. qui escrigu6 un tractat molt important sobre
la glanola, nialaltia terrible en aquells temps i que devastava
Cataluna com altres terres d'Europa i Asia. Es sabut i ho re-
corda el doctor Freixes en el discurs inaugural abans citat. que,
pel prestigi guanyat pels Estudis de Medicina de Lleida, Joan I
els concedi el privilegi d'anatomisar els cadavers dels condem-
nats a niort. Per altra handa, el rei Pere IV atorga als doctors,
llicenciats i r.provats de l'Estudi de Lleida, els drets a formar
tin Collegi amb les mateixes prerrogatives que els de Montpelier.

La Universitat de Lleida arriba a esser considerada com
una de les primeres d'Europa. Eximeniq enumera les mes im-
portants en squesta forma: Paris, Oxford, Cambridge, Tolosa,
Perusa, Bolonya, Montpelier, Lleida i Salamanca.

En 1530 es fundat 1 'Estudi General de Perpinya, i en 1354
el d'Osca, pero passen molts anys abans d'atenyer la butlla pa-
pal que ha de convalidar la seva institucio. El rei Marti en 1398
proposa als Consellers de Barcelona, d'instituir uns Estudis Ge-
nerals a semhlanga dels de Lleida, i els Consellers rehutjen, no
perque atenguin a la reclamacio dels Pahers de Lleida que re-

462



22 Sise Congres de Metges de Llengua Catalina

for: stera i encara sense gaire interes. Ll renaixement no compta

per nosaltres. El segle XVI. gran renovaclor, moment feliq en

que 1'home s'acostuma pels noes metodes a contemplar i estudiar

la realitat, en que apren a veure el ruin tal coin es, en que, de

fet, es constitueix la ciencia m,rderna. passa en va per Catalunva.

Es pollen citar tins noms distingits : Geroni de Aferola, de Bala-

guer, que fa notar ja la unitat organica, l'anatornic Montanya

de Montserrat, el fisioleg \forera. de Vic. els Gahriel Miro, el

d')ctissim Bruguera, els Roca de Girona. Caxanes de Barcelona,

Antuni :\guilera de la Junquera, Antoni Laporta que fou dega

de Montpeller. Son metges que obtingueren una merescuda ce-

lebritat, pro que no deixaren emprenrta en el progres cientIfic.

El segle XVII es flies eixorc encara Citarem tambe a Joan

Francisco Rosell de Barcelona, catedratic, autor d'un tractat ga-

lenic en sis llihres, Llorenc Ronieu de Tortosa, Joan A16s, tambe

catedratic de Barcelona, gran defensor ('Harvey i propugnador

de la doctrina de la circulacio de la sang "De cordi hominis.

Disquisitio phvsiologica-anathomica " (!694), Jascinto Andreu de

Hostalric, catedratic aixi mateix, Felix Osona...

Sols a partir de la segona meitat del XVIII, quan sota la

impulslo de Caries III, es renova tota la vida espanvola, Cata-

lumva es common, i d'igual manera que es manifesta l'activitat

economica que culmina en l'actuacio de la junta de Comers, tann-
be 1" medicina mostra un clar progres. Es el temps en que Pere

Virgil] aconsegueix la creacio del Collegi de Medicina,,restau-
racio del fundat pel re', Marti que s'havia cxtingit; i es tarnbe
el temps en que tins metges entusiastes obtenen , despres de ven-
eer nombroses dificultats, constituir la Real Academia de \fe-
dicina. Les ciencies d'observacio floreixen. i sembla que la nostra
medicina prendra el cami del progres universal. Anatomies corn
Gimhernat, Bonells i Lacaba. quimics com Carbonell i Bravo,
homes de coneixements enciclopedics com Salva i Campillo, fi-
lantrops corn Piguillem, metges com Piquer \Iasdevall de Fi-
gueres, Francisco Surer de Roses, i molts roes encara. On
exentples que cal recordar.

Si. La medicina catalana to historia propia. Hens aqui tin
caracter (Ii f erencial stificient I No es clue nosaltres ens girem als
temps passats buscant en ells la Ilei pels nostres (lies. Carla Nora
to la seva inquietud. Perin es evident tanihe que 1'avui procedeix
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24 S/et Congr1 de Metges de Lkngue Ce/e/ana

del mes representatiu entre aquests morts, del doctor Josep Roca

i Heras. La junta organitzadora del Congres ha cregut que ho-
norava degudament la memoria de l'antic President, encarre-

gant la seva necrologia a I'home digne del mes cordial homenatge

de tots els metges catalans, que tant han apres amb ell. No havia
d'acabar sense que aquests dos noms, tan volguts, sonessin en-
trellaSats en acabar aquestes paraules inicials.

A tots els presents la nostra gratitut , a les dignes autoritats
aqui presents o representades, a les delegations de corporations
populars o cientifiques , a tots. I de manera particular que consti

el nostre reconeixement a 1'Ajuntament de Barcelona , que ens
ha rebut en la seva noble casa , plena de suggestions que ens fan
batre el cor d'emocio . A les Diputacions catalanes , comencant
per la de Barcelona que generosament i noble ens han volgut
ajudar en la tasca de restaurar els nostres Congressos. Mertes
a tots els que s'han volgut interessar pel millor exit de la present
reunio.

I esperern que reempres avui el cami , ja mai mes no es tro-
bara tancat . Sera 1'entusiasme dels metges catalans que far*
fiorir esplendorosa la nostra medicina . Per aixo, its corn el conreu
abnegat de la ciencia , corn l'actuacio profess$onal mes escrupulosa,
corn constituir un estament que per les seves virtuts es faci riespec-
tar. Es pel nostre treball sobre tot que serem patriotes. Perquc si
el saber is una f rukib, el saber is tambe la forca. Per la cien-
cia sobre tot, metges catalans , aconseguirem els nostres ideals,
i de l'obra nostra en sabri be Catalunya. " Ipsa scientia potestas
est". Potestat no moridora !
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Discurs
del President Dr. Enric Ribas i Ribas

Senyores, Senyors :

Rebeu i accepteu la sahitacio de tot 1'estament medic de ter-
res Catalanes , dels presents i dels absents que, malgrat el sen de-
sig, no flan pogut. per lindole de la nostra professid , abandonar
els ma'alts; pero que en esperit estan entre nosaltres i participcn

ensems de la nostra ideologia.

L'Associacio de Metges de Llengua Catalana va assolir un goig

immeus en esser invitada per vosaltres per a celebrar en aquesta

daurada terra el Congres que avui inaugurem . Una frisanca d'en-

tusiasme s'escampa per tot Cata•'unva en veure que de terres de

llengua catalar-i. pero de limit de nostres encontrades, acataven la

ijostra ideologia en retre homenatge a la nostra parla. Que aixo sig-

nifica la vostra invitacio.

I nosaltres, corresponent amatents, corpresos d'emocio a la vos-

tra crida, us diem: Aqui ens teniu per a fer tots junts, vosaltres i

nosaltres, obra cientifica amb la nostra parla, penvora espiritual que

a tota, el mateix en els temps aquells en que les nostres llibertats

foren foragitades, que en aquests moments en que sembla que ens

hagin (lesser retornades amb el reconeixement, per mitja de L'Es-

tatut, de la persmialitat catalana, en tots temps adversos i favora-

hles, la nostra llengua ha estat el haluard inexpugnable que ha rr-
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perb conreada amb tot l'amor Them anat depurant , i avui, ja en
aquests ititims Congressos, la nostra parla no ti res que envejar
a les altres . As encara un arbre petit que creix , perb la seva ven-
dor esperanc,adora ens diu que es conservari verge de iota malura,
perque es veu bressolada per I'aire par de l'amor a la terra i de
les tradicions dels nostres passats.

Es dirt per aiguns que per al conreu de la Ciencia es neces-
sita la llengua de major difusio; is posible que aixb sigui cert,
pero mai expressarem millor les modalitats del pensament que en
!a nostra prbpia llengua , i no dubtem que aquesta tindri major
difusio, tant quant gran sigui la nostra cultura . As. dotes, un

problema de cultura , i com creixera , floriri i fructifiari si tots,

impulsats per l'amor a la terra , treballem amb amor. amb fe i

amb el convenciment de la prdxima rea•''itzaci6 d'un esdevenidor
espiritual fecun it per una cultura que sera la nostra! I quan

hegira assolit aquest gran de culture no dubteu que is nostra parla
tindra un podrr dc difusio que res hi hauri que pugui barrar el

-;cu iki,. pcrquv• cra tina cultura que s'imposari . Les llengues que
avui tcncn I'hcgenionia no 4- que tinguin res de caractenistic que

no lnt>,ntin tenir It , slue,. I.'hegcmonia. deia el nostre gran Far-

gas en el lpriiner (ongrc. Phan adquirida per 1'esforc dels homes,

per :a soya inteNigi•ncia. lpel seu treball. i sino. recordeu la histo-

ria. Quan .\lenianva, cndarrerida. em,iava els seus estudiants a
Cordova i a Salamanca, n4 i era la llengua alemanya la que impe-

rava coin a llengua cientifica : fou necessari constituir una cultu-
ra alemanya perque l'alemany s'imlxoses ; aixo mateix pot dir-

se de Franca i d'Anglaterra. i el miracle el va fer 1'amor a la ter-

ra. Aquest amor a la terra va esser el. que impulse a] gran Para-

cels. el qual, trohant-se en una elx)ca en la que el Ilati era la llen-

gua dels savis. fou el printer que dons e:s seas ensem-aments amb

alemany i aquesta Ilico. tilla d'un patriotisme sa i vigoros, malgrat

les critiques leis savis del sea temps, ha portat factual pmgres
cientific d':\'emanya.

FIs que ja comencent a tenir any. recordem aquclls temps en

qu c en ics nostres .\cadi•mies C ientifiques solament es parlava cl

castclla. I c, parlava pcrquc no havia esclatat el moviment cata-

lanista, perque no abrandava e: nostre esperit l'amor a la terra ;

pero aixi que les circumstancies desvetllaren el nostre ensopiment,

conscients de la nostra fatal caiguda. amh tota clarividcncia i ener-
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fatal per Mallorca, i despres d'una serie de dissorta politiques que

ofeguen Ia seva personalitat, arriba a 1714 i comparteix amb Ca-

talunva la meravellosa resistencia ; i is Mallorca d'ultim territori

de la Confederac16 en rendir-se a la handers de les Hors de lis i

arriar la gloriosa i venerable ensenva de ! es seves belles frari-

quicics. "

1'_'n mateix origen des del punt de vista etnic, linguistic i tra-

dicional, to Catalunva amb les illes Balears i Valencia ; ajuntem.

nos en aquest moment. Ix)tser unic a la historia, per a reconeixer

la nostra I)ersonalitat i imposar-'a per la cu'tura , palanca la m4s

forta per a enlairar els pobles que volen i han d 'esser capdavan-

ters del progres. I aquesta cultura sera hen nostra si la fern amb

la nostra estimada llengua, qu' es i'arrel de la nostra terra, i tot i

enlairant els Ixoeti : que mantingueren el foe sagrat , aixequem la

nostra veu en cata'.a per a fer la Ciencia Catalana sense ingeren-

cies estranves. i no dubteu ni un instant que la nostra personali-

tat s'inIIsnara si rendim un fervor6s culte a les caracteristiques

que la informen.

En juli Romains digue que el problema catala no es adminis-

(ratiu. ni d'antagonisme politic, ni d'exacerbacio particularista;

e . sinteticament. on problema de cultura. El miracle solament pot

realitzar-lo 1'amor a la nostra terra ; I,ero no hem d'oblidar a116

gue diu Tiegel en la seva Filosofia de la Histbria Universal. i is

clue tot aiio mes imlx)rtant de la historia ho ha realitzat indubta-

hlement en el hen entes de la paraula, afegeix, la passi6 freda.

t, hian 'a pnssiei es frenesi-f,hre, no serveix per a res; cal la ferma

^ ohtntat i la clara reflexi6 perque el foc decisiu creador no es

re f redi.

Fit estructuia ia nostra I crsonali,:tt catalana, sense caure en

el p -cat d'orgull. trehallem and) la it i el convenciment de 1'apos-

tu^l. sense temer el contratemps; la nostra constancia, sostinguda

1(r una vr'untat ferma i dirigida ver la intelaigencia, ens donara

Ies forces que calguin per a" as>olir iquells diet de gloria que tots

ficsitgem per a la nostra terra.

Fit aquesta renaixenra de la nostra personalitat, es en la que

1'.\s'ociaci(') de Metges de i.kngua Catalana i vol tenir-hi la ma-

xima preponderancia. i hem de contrihuir-hi tots, vosaltres i nos-

altres : recordeu aquelles naraules d'un d- 1s vostres literats : "C p

r rdlorgtri del segle x i i i i x v s'of' nia pergue li diguescin catal-', de
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32 «Homenatge a Goethe. Aquesta mateixa tarda va celebrar - se una sessio dedicada a Goethe
conjuntament amb el Comite gestor del centenari del gran poeta a Catalunya . El senyor R . Borras,

secretari del Comite digue uns mots d ' obertura de la sessio . El doctor J . Marimon Ilegi un estudi sobre
aGoethe i les ciencies naturals a. La senyoreta Anna Maria de Saavedra Ilegi unes quartel.les del Dr. Serra

i Hunter , Rector de la Universitat , estudiant a Goethe com a valor universal . El doctor J . Peyri, en

representacio del mateix , clogue la Sessio i seguidament fou representada la pastorel la de Goethe
«Eridon i Amina a, tradeda per J. Maragall i amb it lustracions musicals de Pergolese i Bach . Fou un acte

exquisite.

33. Junta Organitzadora del Vuite Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

President , E. Puig i Sais; vice- president primer , Manuel Corachan ; vice-president segon, Joan I.

Valenti i Masroig ; tresorer , Tomas Fornells i Suner ; comptador , Joaquim Sellas i Garriga , secretari, Pere

Domingo i Sanjuan ; vice-secretari , Pere Gabarro.

Ponencies del Vuite Congres de Metges de Liengua Catalana.

1 a Estats de shock : A. Pi i Sunyer , Els factors distrofics del shock ; F. Domenech i Alsina , Fisiopato-

logia; LI . Bosch i Aviles i Antoni Trias , Simptomes i tractament del shock quirurgic i traumatic ; F. d'A.

Estape , El collapse en patologia interna.

2.a Aspectes epidemiologics de les infections mes frequents en els paisos de parla catalana .• Fran-

cesc Serra i Robert , Les realitats endemoepidemiologiques de Catalunya ; J. Vidal , Les epidemies d'ori-
gen enzootic ; Pere Domingo . Les infections de tipus mixt produides per una sola especie bacteria-

na.
34. Ermenegild Puig i Sais nasque a Albons, Baix Emporda, I'any 1860. L'any 1886 acaba els

estudis de Medicina a Barcelona. Des del 1900 pertanye a I'Hospital del Sagrat Cor, on realitza tota la
labor cientifica. Fou president de ('Academia i Laboratori de ('any 1914 al 1916. Fou el primer president

del Sindicat de Metges de Catalunya (1919). Presidi el Vuite Congres de Metges i Biolegs de Llengua
Catalana (1934). Mori el 31 de maig de 1941.

35. Junta del Nove Congres de Metges de Llengua Catalana.

President, Joan Puig i Sureda; vice-presidents, Ismael Girard (Tolosa) i Joan I. Valenti Masroig
(Palma de Mallorca); secretari, Salvador Vives; vice-secretari, Pere Gabarro; comptador, Joaquim Sellas;

tresorer, Josep Calico; vocals, Jordi Baillat (Perpinya), Benet Oliver i Rodes, Leandre Cervera, Josep
Simon i Barcelo (Valencia), Rafael Battestini (Tarragona), Agusti Riera (Girona), Francesc Serra i Salses

(Lleida) i Josep Palomba Cipriani (L'AIguer, Sardenya).

Ponencies del Nove Congres de Metges de Llengua Catalana.

1.a Reumatisme: Etiologia i Clinica, Joan Cuatrecasas; Terapeutica, Pedro i Pons; Reumatisme
cronic, J. Castaigne i F. Frangon (de Clermont-Ferrand).

2.a Hidatidosi: Geografia, V. Tarrago, J.M. Villamil, S. Riera i J. Homedes, veterinaris: Intratoracica,

Antoni Trias i Pujol; Intraabdominal, Puig i Sureda i Primitiu Sabate (de Tortosa); Ossia, Josep Trueta i

Jordi Baillat (de Perpinya).

3.a Diagnostic precoc dels tumors cerebrals: Manifestacions cliniques inicials, V. Rodriguez i Arias:

Simptomatologia oftalmica, F. Bordas i Salellas; Diagnostic focal, E. Tolosa i Colomer; Simptomatologia

referible a la naturalesa histologica, G. EscardO i Monte; Indications terapeutiques clue comporta el

diagnostic de tumor cerebral, U. Barraquer i Ferre.

36. Joan Puig Sureda i Sais nasque a I'Escala el 23 d'agost de 1880. Acaba els estudis de
Medicina, cursats a Barcelona, ('any 1903. Fou deixeble de Cardenal i de Ribas i Ribas. L'any 1931, quan

Joaquim Trias deixa la catedra de Terapeutica Quirurgica per la de Patologia i Clinica Quirurgiques,

s'encarrega de la primera d'aquestes catedres; i de la segona, quan Joaquim Trias sorti del pais I'any
1939. Fou ponent del Primer Congres Nacional de Patologia Digestiva (Valencia, 1931). El patronat de la
Universitat Autbnoma el nomena professor de la Facultat. Presidi el Nove Congres de Metges i Biolegs

de Llengua Catalana. Ala mort de Corachan s'encarrega del Servei de Cirurgia de I'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. Mori I'any 1978.

37. Parlament inaugural de Joan Puig Sureda (Nove Congres).
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38. Junta Rectora del Dese Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, celebrat a Perpinya

els dies 23, 24, 25 i 26 de setembre de 1976.

President; Josep Alsina i Bofill. Vice-Presidents; Jordi Baillat (Perpinya), Cartes Bas (President de la

Societat Catalana de Biologia), Emili Balaguer (Valencia), Miquel Munar (Mallorca), Antoni Oliva (I'Alguer),

Antoni Vilanova (Andorra). Secretari general; Frederic Corominas i Beret. Vice-Secretari; Josep M. Ca-

marasa. Secretari d'Actes; Josep M. Casasa i Carb0. Tresorer, Josep Cornella i Satorre. Vocals; Enric

Aguade i Sans, Pere Calafell i Gibert, Antoni Cambrodi i Aldoma, Oriol Casassas i Simo, Francesc Catala,

Josep M. Escudero i Monjo, Jordi Gol, Ramon Llatjos i Planas, Manuel Ribas i Mundo, Andreu Roquere,

Josep Tomas i Montserrat.

Ponenctes del Dese Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalan 1. a Ponencia: Dinamica de la

infeccio (Caracteritzacid biologica del patogen; La resposta de I'hoste; Els factors ambientals; Influen-

cies terapeutiques). Taules rodones: Malalties meta i parainfeccioses, Infeccions del sistema nervios en

la infancia, Infeccions i treball, Infeccio i cirurgia, Virosis. 2.a Ponencia: Funcio social de la medicina (El

pas de la medicina individual a la medicina col-lectiva; La salut; Situacio actual; Perspectives de futur).

Tambe foren exposats uns temes historics, uns altres proposats i exposats pels estudiants i, finalment,

aspectes constitutius d'un homenatge a Ramon Turro.

39. Josep Alsina i Bofill nasque a Palafrugell ]'any 1904. Es Ilicencia en Medicina a Barcelona el

1927 i fou professor de Patologia medica de la Universitat Autonoma de Barcelona del 1934 al 1939.

S'ha especialitzat en medicina interna i nefrologia. Es membre de la Seccio de Ciencies de l'Institut

d'Estudis Catalans, del qual ha estat president. Ha estat president de la Societat Catalana de Biologia i

de ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears. Presidi el Dese Congres de Metges i
Biolegs de Llengua Catalana.

40. Parlament inaugural de Josep Alsina i Bofill (Dese Congres).
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Al davant de tots, els CoHegis de Metges de Girona i de Barcelona, la gene-
rositat dell quals ha estat fora mida gracies a la compenetracio que bar,.
sentit amb cl nostre projecte les Juntes de Govern successives. Els noms
d'Albert Caselles, de Josep M. Nolla, de Joaquim Tornos, de Caries Pijoan

i de llurs coHaboradors son noms duns bons, incondicionals amics. Els

altres CoHegis de Metges de les terres catalanes, els Laboratoris farmaceu-

tics i les entitats bancaries i d'estalvis, el nom dels quals queda consignat

en aquest 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 es just de recordar avui el Congres del 1936 reunit tambc

aci, a Perpinya.

Els qui, pels anys que duem a coil, varem poder participar-hi, en

guardem un record inesborrable. Inesborrable es un qualificatiu notser
una mica massa usat, pert en aquest moment no en trobo cap altre de

mes adient. El Congres &1 1936, el M. dins la serie dels de Metges de
Llengua Catalana, va let bona feina. La primera, aplegar un bon nombre

de companys de les diferents comarques catalanes: uns tres-cents del
Principal, de lec Illes i del Pais Valencia; setanta-tres del comtat del Ros-

se116 i catorze de les terres occitanes. La segona, reunir un nombre impor-

tant de ponencies i de comunicacions d'una gran qualitat. Tothom podra
comprovar-ho llegint-les o fullejant-les si mes no. Pedro i Pons, Puig i Su-

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

Sayc, Tarrago eren les figures mes solvents i les mes adients als temes

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

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

fonamental de la Medicina catalana de flavors i de sempre: l'objectivitat

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

Les comunicacions aportaren la contribucio d'un gran nombre de metges
i d'altres biolegs dels paisos catalans.

Pero tot i esser molt important, no es de segur la densitat cientifica

allb que mes profundament deixa gravat en el nostre esperit el record
d'aquell Congres. Allb que li dona una lluissor especial entre els altres

Congressos de convocatoria identica fou ('ambient, el clima.

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

1930 que reprenia la serie despres d'un silenci de set anys imposat per la

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

d'esperan4a, el del 1936 fou marcat per un clima d'exaitacio nacional. Des-

nres de dos segles i mig de marginacio politica i de repressio cultural, el

Principal de Catalunya es tornava a trobar flavors en possessio d'brgans

propis de govern, de decisib i d'administracib, independents en bona part

dels generals d'Espanya. Ens sentiem tots una mica afeixugats de respon-
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parlant , doncs , de naiaenca , peril plenament identificat amb la realitat na-
cional de Catalunya.

Ni el CongrEs de Valencia fou mai convocat ni el Dr . Corachan Pogue

participar mai mEs en la vida coHectiva perque morf el 1942 desprbs de
dures contrarietats personals i familiars.

L'esfondrainent del 1936

Pocs dies desprds de clos el Congre s a'abocl damunt el Principat, el
Pais Valencia I lei Ilies Is gran tragadla de la nostra guerra civil. Quan
aquesta acaba , eomengh la trag6dia btHica per als nostres germans de
Franca . Per+b , el final de Is cat strofe no fou igual per a tots . Per a vosal-
tres , cataWts del Rosael6 , tot tome al seu Hoc d'abans . Per a nosaltres
oomenca una trista . descoratjadora etapa de regressid i de sikncI . Sdenci
d'estabornits el dell qui haviem sofert 1'esfondrament de totes lei nostres
illusions cuiturals I poltiques . Silenci d'inconscitncia . potser nomEs d'igno-
rancia, el de lei noves fornades.

I regressi6 de totes ks activitats cultural,. Recordem nombs lei lligades
Intimament amb lea nostres disciplines. La Universitat Autbnoma de Bar-
celona del 1933 havia obert lei porter a totes Its figures destacades de la
inteHectualitat del pats . Puig i Sureda, Corachan, Pere Domingo , Ribes i
Ribes, Ignasi Barraquer , Carrasco, Cells, Rodriguez-Arias , Mira, Joan Cua-
trecases , Revent6s , Sayt en Boren nomenats professors. El 1939, tots ells
en foren bandejats i la Universitat fou degradada a la migrada condici6
de lei altres Universitats d'Espanya. Les cltedres de lei novel especialitats
foren suprimides I el personal docent redult a un catedratic i un adjunt
per a curios de 300 a 600 alumnes . Pedro i Pons deia:.Ridicula i inadmis-
sible per tots conceptes Es aquesta reduccib del professorat a qut s6n
condemnades lei Catedres .. I Lain Entralgo , pel seu cant6 : .La cuantia
del profesorado Intermedio y su retribuci6n son, si se me permite decirlo
asi, impresentables..

Aquest replegament tan drastic de l'aetivitat docent afecta tambE la
investigaci6 . La gran feina feta per l'Institut de Fisiologia de la ma d 'August
PiSunyer i de Bellido quedh close I mal m6s no ha estat repress. Nomes
la secci6 adscrita a Ia Cltedra de Farmacologia ha dut a terme una actua-
ci6 remarkable.

Tambd el Laboratori Municipal , que havia aconseguit cotes tan altes
d'eficacia i de prestigi iota la diroxib de Ramon Turrb, Pere Domingo i
Pere Gonzalez , soM una bruaca davallada en lei seves activitats amb la
nostra tragtdia ooMectiva.

La contesa b0lica i politica tingut una altra derivacib , dolorosa en
I'ambit personal I funesta per a Ia collectivitat : Is dispers16 de gran nombre

de metges atalaa. I 1'empobriment de Ia vida cultural del pals ha dut
una eonsegiltncla igualment funesta: 1'emigraci6 de la joventut mtdica.
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a l'humor del . Pilate de torn. L'Academia de Ciencies Mediques de Cata-

lunya i de Balears no ha pogut usar el seu apeHatiu territorial fins el 1967.

Pero la llengua prdpia continuava absent de les sessions academiques

i de les publications . Se n'exceptuen les de I'Institut. El primer treball de

terra biolbogic aparegut en catala despres del 1939 es .Histopatologia d'una

nova cape d'epiteli semiescam6s pla que cobreix les mucoses digestives*,

que obtinguE el Premi Prat de la Riba atorgat per aquesta instituci6 el 1947.

L'autor bs un metge emigrat , Frederic Duran i Jord3, que flavors ocupava

Ia dlreecib del departarnent de Patologia de ('Hospital Ancoats de Manches-

ter. El segueix .La Poliomielitis a Barcelona durant ( 'any 1959 ., premiat

el 1960 per la Reial Academia de Medicina , de Barcelona , i del qual es

autor el nacre secretari general , Frederic Coromines i Beret.

La progressl6 bs molt lenta i, fins que el 1%2 la Societat Catalana de

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

ques regulars en aali ni hi apareixen publicacions periddiques . Dos anys

mis tard , a Manresa , en una reuni6 convocada per l'Associaci6 de Cardio-

logia i Anglologia torn a sonar is llengua del pals en les activists pdbli-

ques de I'Academia de Ciencies Mediques . Fins el novembre de 1970 la

Rei#1 Academia de Medicina no prescindeix ocasionalment de la llengua

forastera per a solemnitzar l'ingrEs d'un nou academic. I fins el gener

d'saiguany no reapareix en idioms autdcton .ANNALS DE MEDICINAL , I'drgan

de 1'Aademia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears , que tambe

en aquest mes de gener ha aprovat Is modifcaci6 dels Estatuts per tal que

el seu now ofcial recobri l'autenticiat.

Entre tants d'esforpos per tornar a expressar Is Medicina en catal3,

cal donar el valor que mereix l'obra de lea . Monografies Mediques•, que
reprenia passats nits de quaranta anys la idea i is realitzaci6 de Jaume
Asunder i Mirb. Ha estat una empress ambiciosa perquC pretenia de polar
4 les mans de tots ell metges dell palsos catalans uns textos dignes en un
l.lenguatge digne ; I per tal d 'arribar a un grau mixim de divulgaci6, calia
estalviar ton mena de eontribuclb all beneficiaris . Al cap de set anys han
estat edit-des tretze monografes, i ningd no gosart contradir que 1'empresa
-fruit d'un gran esfor+ d'un petit grup- ha reeixit totalment.

La reinsauraci6 del atall en tota la nostra vida i 1'expressi6 cienti-
fiques -que tents voldriem accelerar- ha d'Esser forcosament lens. Di-
verses generation de metges han esat emmollats per una escola i per
una Universiat que han volgut ignorar que el nostre pals ti una llengua
propia tan noble i (itil com qualsevol altra ; una realist que les nostres
autoriats nomts han recordat quan volien perseguir-la. Avui aquesta reali-
st ja no ds negada per ningd. El aali ha entrat , vencent gran obstacles,
a 1'escola I a la Universitat . Dins les noves generations de bialegs i de met-
yes qua sortlran aviat a la vida pbblica n'hi haurl molts que trobaran que
el mts normal ds expressar-se en la Ilengua prOpia. No ds massa agosarat
de pensar due aquast Congres pugul Esser l'inici d'una nova etapa de la

vida academics del noatre pals, de is press de consciencia eoHectiva del

3a
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Ilada i matisada la que ha deixat un Ilegat insuperat a la ciencia clinica

a cavall deis 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 Iligams humans que ens ajunten dins una abra-

cada de germanor. Venim a plantejar-nos uns problemes que ens preocupen

i que demanen la nostra reflexio.

De fa uns anys els conceptes, les estructures, els objectius de la 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 I'evoluci6 ininterrompuda de la seva

base cientffica i de I'art d'aplicar-la. Des de la manera de comprendre la

biologia deis fenomens patologics fins a la projecci6 cap a l'individu i cap

a la comunitat dels nous coneixements en els plans de la cura i de la pre-

venci6, tot ha estat somogut en els darrers trenta anys. Essent .tot., no

podlem pas fer una revisi6 global del canvi ni tan sols del sentit del canvi.

Hem hagut de triar, i ens hem quedat amb tres aspectes del problema

global. Un d'essencialment biologic, la dinamica de la infecci6; un altre

d'extensa i profunda repercussi6 social, la funci6 del metge en la recerca

de la salut; i un que 6s a la base de tot: l'ensenyament de la 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 sf, sin6 perqu6 un dels sectors de la patologia medica que ha expe-

rimentat un canvi m6s radical en els darrers decenis 6s el de les malalties

infeccioses. I no solament en Ilur fregU6ncia sin6 en Ilur agressivitat. Els
biolegs procuraran de dir-nos tot seguit el perqui' d'aquest canvi, els cli-

nics n'analitzaran les consegii.Pncies i els farmacolegs ens explicaran tot
el molt que hem d'agrair a les novetats terap6utiques dels darrers qua-
ranta anys i el poc que els hi hem de retreure.

La inajornable neccssitat de compassar la funci6 del metge i l'objectiu
de la Medicina amb tota la complexitat que implica la recerca de la salut
ens ha dut a plantejar la segona pone ncia amb una amplitud que depassa
de molt les possibilitats conceptuals i t6cniques del metge en el seu paper
tradicional.

Com diu la justificaci6 d'aquesta segona ponbncia, .hem deixat enrera
els temps del metge que podia abstenir-se de conPixer les normes essencials
de 1'ecologia i de la sociologia. Avui cal que el metge sigui capac de desco-
brir les relacions intenses i molt sovint amagades que existeixen entre el
fenomen biologic i els fenomens politics i socials..

D'aquesta interrelaci6 en el pla coHectiu, se n'ocupen els nostres po-
nents amb gran solv6ncia; i tamb6 amb passi6, perqu6 aquesta comunitat
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t6cnica, es oportu de reivindicar ara la legitimitat de la nostra convoca-

tbria concretada als metges i altres biblegs de Lengua catalana.

Podriem explicar-la com el resultat de la imposici6 de la vida, de la

conscitncia i de la liengua catalanes revifades avui despres de decennis

de silenci , com ho varen esser per la nostra Reinaxenca despres de quatre-

cents anys de decadtncia . Perb hi ha quelcom mes o si voleu allb que n'es

la concreci6: I'escola biolbgica catalana.

Marti i Julia , un home excepcionalment lucid, n'assenyalava els trets

fonamentals : qualitat purament cient ifica de la funcib clinica; individua-

litzaci6 del cas clinic, i no de malalties ; consciencia del valor transitori de

la hipbtesi actual ; concedir tanta importancia a 1'estudi del subjecte com

al dels agents patbgens; sintesi psico-organica.
Segons Carreras-Roca , aquesta escola nostra to dos moments esteHars:

el primer al segle xtti amb la gran figura del valenci.a Arnau de Vilanova,

amb el mallorqui Ramon Llull i amb Eiximenis , nascut a Girona i mort

aqut a Perpinyk . El segon , en el nostre segle , entre 1903 i 1939. Pedro i

Pons Iliga aquest segon esclat de la nostra Medicina amb la fundaci6 de

1'Acadtmia de Citncies MLdiques el 1878 . L'Acad2mia posa fi efectivament

a una Zpoca en que eis metges iHustres no tenien continuadors ; es a dir,

deixebles . Ella cis posa en contacte amb llurs coHegues , els humanitza i

estableix entre uns i altres un corrent d 'estimul i una atmosfera d'emulacio.

En poques paraules , crea una escola.

L'escola biolbgica catalana ti, dons, histbria prbpia, i aixa ja es un

certificat d'existtncia. I tk tambk , corn acabo de dir, unes caracteristiques
diferencials ; caracteristiques que queden perfectament explicades perque
Catalunya, essent pals de marca , ha rebut mks infuZncies culturals dels
veins i ha estat mks afectada pels vents d'opini6 i de tendtncia que qual•
sevol altre pats situat mks a recer. Hi ha una afinitat entre nosaltres i
Europa en la manera d'entendre la Medicina que no ens vexa sin6 que ens
distingeix.

Si en el terreny conceptual es ben just d 'alinear-nos dins una comu-
nitat , ho is tambk en el terreny dels requeriments 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 capac de forjar una personalitat
plural molt superior a la suma amorfa d'individus.. Una personalitat que
es manifests decididament per la conscizneia gremial en crear el Sindicat
de Metges de Catalunya nascut dins el III Congrks de Metges de Llengua
Catalana reunit a Tarragona el 1919; 1 que continua reivindicant avui abans
de tot una unitat espiritual , ni politica ni geografica , sin6 apuntalada en
el vincle immaterial de la lengua . L'apeHaci6 . de lengua catalana., que
hem donat al nostre Congrks corn tingueren els precedents , vol dir, doncs,
que hi son convocats cis metges i altres biblegs de tots cis paisos on la
nostra lengua is Agent , sense exclusl6 de cap mena . Tant o mks que cis
catalanoperlants de naixenca , hem d 'acollir i d'escoltar els qui en s6n
d'adopci6 ; en llavis dells, la nostra lengua , ni que sigui premiosa, mereix
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ens toca , abans de tot , d'aprofundir una tecnica per tai d'expandir-nc

desprts els guanys a benefici de la coHectivitat. Per minuscul que sigui

el hoc de partida , els camins de l'esperit son oberts per a tothom; i ho

seran sempte . Aprofitem-los per tai de fer present el nostre pals entre els

que maiden per millorar les condicions de vida de la Humanitat.

Cal no oblidar que una cultura , que l'esperit d'un poble, nomes poden
Esser forjats amb vocacid i dedicacio constants . Nomcs amb l'esforc de
cada dia podrem drecar una patria . Nomcs amb 1'esforc de cada dia at
servei d'un objectiu noble i altruista podrem aconseguir que el nostre

estament sigui respectable.
Que aquest Congres -modest , si voleu , pero pie d'iHusio i d'espe-

ranca- sigui una fita en la trajectbria ascendent de la nostra cultura i de
la nostra eonscitncia coHectiva.
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JOSEP LAPORTE:

Honorable Conseller de Cultura, ExceHentissim senyor Alcalde de Reus, senyo-
res, senyors:

No caldra que m'esforci gaire per a fer-vos comprendre , senyor Alcalde,
com 6s de gran Is meva satisfacci6 en trobar-me aci i en aquestes circumstilncies.
Pero sobre de les meves emotions em toca expressar-vos, en nom del Comitb
Executiu i de tots els congressistes, el nostre agraiment no ja per lea paraules
que acabeu de pronunciar, sin6 per tot al16 que I'Ajuntament que presidiu i Is
ciutat de Reus heu fet per tal d'acollir tots els que hi hem vingut , procedents de
totes lea terres de lengua catalana , amb Is finalitat de prosseguir aquest seguici
de trobades que, d 'altra bands , tan b6 reflecteixen els avatars de Is nostra histdria
collectiva a partir de mil nou-cents tretze, data de la celebraci6 del Primer Con-
gr6s de Metges de Llengua Catalans.

La seu de I'Onz2 CongrEs

D'aleshores ensa, Barcelona, Tarragona, Girona , Lleida, Ciutat de Mallor-
ca i Perpinyil han estat successivament -i de vegades repetidament- seu d'a-
questes reunions . Molts dels aef presents deuen saber que en cadascun dels dos
tiltims Congressos fou designada, en principi, la ciutat de Vallncia com a futura
seu del Congr6s. Pero en el moment que -deu fer un parch d'anys- els com-
panys del Pals Valentin renunciaren a l'organitzaci6 de l'Onzt Congr6s, la Junta
Directiva de l'Acadtmia de Citncies Mediques de Catalunya i de Balears prengu6
Is decisi6 de celebrar-lo a lea terres del Principat i cregub que Reus en seria 1'em-
placament m6s idoni. En honor a la veritat , vull fer constar que no vaig intervenir
en aquesta decisi6, b6 que, no cal dir-ho , em sembli molt encertada . I crec que
ben objectivament 6s aixf, ails que Reus, tent en is seva histbria com en el seu
present, oompta amb mIrits sobrats per haver estat honorada amb La preslncia d'una
reuni6 que si per un cant6 t6 un caire cientffico-professional, per I'altre 6s una
manifestaci6 d'una voluntat clarament polftica: Is del retrobament de Is nostra
identitat national.

Tothom sap que ReUs ha estat , durant m6s d'un segle , la segona ciutat de
Cataltmya en nombre d'habitants , i altrament Is importttncia de la se" vida cul-
tural --tent o m6s que la de les activitats comercials- 6s ben coneguda arreu.
Per6 segurament no 6s tan coneguda la contnbuci6 a1 desenvolupament de Is. Me-
dicina a Catalunya d'una serie de fills de Reus i del Camp, de la mateixa manera
que molts altrea reusencs ho han fet en molts altres terrenys . Com recordava August
Pi i Sunyer en Is inauguraci6 del Silt Congrds de Metges i Bi6legs de Llengua Ca-
talans,' en produir-se una veritable commoci6 renovadora a Is segona meitat del

1. PE i Sums, Auousr: Discus inaugural . SisZ Con`rEs de Metres i Bidleas de
Uengua Catalan. Barcelona. 1930. Discursos inaugurals dels Congressos de Metres de Uen-
gua Catalans . Publicaci6 del II Congrh International d'Hist6ria de Is Medicina Catalana.
Barcelona, 1975.
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Josep M. Batista i Roca, Pere Domingo, Antoni Esteve, Enric Ey, Pere Gabarrd,

Manuel Miserachs , Miquel Molins, Joan Obiols, Joan Puig i Sureda, Maxim So-

nano , Josep Trueta, Antoni Vilanova i Ortiz... Aixd no obstant, el seu record ens

acompanyaril durant molt de temps.
Durant aquests quatre anys hem tingut l'oportunitat d'assistir a una serie

d'esdeveniments que, per coneguts i recents, no cal enumerar . Pel que fa al Prin-

dpat , pert , 6s evident que la reinstauraci6 de la Generalitat, primer provisional,

m6s lard estatutilria , ens ha perm2s de recobrar un grau d'autogovern que, en el
terreny de la sanitat , ens permet I'exercici -actual o immediat- d'amplies com-
pettndes . En aquest sentit , no hi ha dubte que les discussions de Perpinya, a 1'en-
torn del tema ja enunciat de la segona Ponencia, han tingut una profunda reper-
cussi6 en els plantejaments que els diversos grups politics han fet de Ilurs respec-
tives alternatives sanitiries . Be que hi hagi , com 6s natural , divergencies m6s o
menys grans en alguns aspectes , ha estat itmpliament acceptat el concepte de salut
alit definit : "la salut de I'home 6s aquella manera de viure que 6s autdnoma, so-
lidikia I joiosa". En el llibre d'actes del Congr6s, Jordi Gol fa una serie d 'atinats
comentaris a les discussions de Perpinya, s tot afirmant , per exemple, que cridar
l'atencib sobre la salut 6s molt m6s important que no pas establir-ne una definici6.
I en aquest sentit Gol es planteja la pregunta de si la medicina i la sanitat s6n
de fet una eina al servei de la salut o un fi en elles mateixes, tot reconeixent que
un sistema sanitari muntat amb ideologia medica, amb ideologic de malaltia, ens
porta a un atzucac.

Els determinants de la salut

La contemplaci6 del problema de la salut en una perspectiva mes itmplia
6s deguda a la coincidencia de tres influencies : els canvis en els problemes sani-
taris , els averKos tecnoldgics i l'assumpci6 generalitzada de la responsabilitat pti-
blica en aquesta ifrea.i Pei que fa al primer tema, els estudis epidemioldgics ens
demostren que la disminuci6 de la mortalitat per infeccions (i, per tans , l'allarga-
ment de I ' esperanga de vida) 6s deguda fonamentalment a una millora de la nu-
trici6, a diversos factors ambientals (mesures sanithries sobre l'aigua i els aliments)
i a modifications en la conducts (disminuci6 dels Indexs de natalitat ); les mesures
mIdiques personals -Cs a dir , la terapCutica medicamentosa realment eficaq-
han estat introduides quart el canvi ja s 'havia produit i, en molts casos, han tingut
una influencia dubtosa . 5 D'altra bands , pel que fa als anomenats "problemes me-
dics residuals " tamb6 seran els factors ambientals (lluita contra la contaminaci6)
i de modificaci6 de la conducta ( dieta adequada, prilctica d'un exercici fisic sufi-
cient , supressi6 de tdxics com l'alcohol i el tabac) cis que mCs contribuiran a una
possible millora de la situaci6 actual.

3. Got, Joap : Comentari del coordinador a Is 2a . taula (La Salut) de Is 2a. Po-
nancia (Funci6 Social de Is Medicina ) del Dent Congrfa de Merges i Bidlegs de Llengua
Catalana . Perpinyi, 1976. Llibre d'Actes. Barcelona, 1978.

4. McKaowr, T.; Lows, C. K.: An introduction to social Medicine. Second edition.
Blackwell Scientific Publications . Oxford, 1974.

5. Lsroara, Joser : Morbiditat i mortalitat global, i Iluita contra el patogen. A "In-
fludncies teraptutiques". 4a. part de la I Pontncia . Dinimica de Is Infeccid. Decd Congris
de Metges i Bidlegs de Llengua Catalana. Perpinyi, 1976. Volum editat a Barcelona, 1976.
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L'evoluci6 de la salut a Catalunya

En el sentit ampli que actualment donem al terme salut , resulta practica-

ment impossible fixar quin es l'estat sanitari actual de Catalunya, i encara m6s

establir comparacions sobre 1 'evoluci6 d'aquest paritmetre al llarg dels anys. Hi

ha, encara , una dificultat suplement3ria . Tot i que, per a quantificar I'estat de

salut, ens conform6ssim a establir comparacions entre parametres dbviament ne-

gatius (corn ho son els diferents fndexs de mortalitat i morbiditat), topariem amb

la dificultat insalvable que representa la manca de dades fiables . Aquest fet --6s

a dir, lea greus deficiZncies de les estadfstiques existents- ja fou constatat pel

President del Quart Congr6s de Metges de Llengua Catalans, doctor Josep Pas-

cual, on of discurs inaugural d'aquesla reunid celebrada a Girona l'any 192 ' °
Tretze anys despr6s , Serra i Rabert a la ponencia "Les realitats endemo-epidemi-
ques de Catalunya" ", presentada al Vuiti. Congr6s , plantejava la gravetat de la
situaci6 i foist una crida als metges catalans per tal que amb llur decidida collabo-
raci6 possibilitessin l'elaboraci6 d'estadistiques fiables . En aquella epoca, I'assump-
ci6 de competencies en aquest camp per part de Is Generalitat permet6 la mo-
dificaci6 del sistema de declara.: i6, fet que, si b6 produl una petita millora de la
situaci6 , no resolgu6 el problema ni molt menys, tal corn ens demostren una sdrie
de dades aportades per l'esmentat autor . Tampoc on els moments actuals , malau-
radament, no disposem d'una informaci6 sanitilria suficient ni adequada" La
correcci6 d'aquesta mancanca hauril d'6sser, sons dubte, un dels objectius priori-
taris si volem partir d ' elements d 'informaci6 suficients per realitzar una tasca po-
sitiva . Amb tot, les comparacions que poden Esser establertes amb els indicadors
m6s fiables (tot i que siguin incomplets i tecnicament limitats ) ens demostren
quo la situaci6 sanitiiria del pals 6s ara molt diferent de la que existia quan, fa
seixanta-set anys , es reuni el Primer Congr6s de Metges de Llengua Catalana. La
mortalitat general ha passat de m6s de 21 per mil habitants a menys de 8 en els
moments actuals ; Its xifres de mortalitat infantil s 'han reduit unes nou vegades i
la mortalitat maternal ha baixat m6s de vint-i-cinc vegades ! ",Totes aquestes xi-
fres s6n encara susceptibles de millora, peril 6s ben cert que Its difer+6ncies amb
cis paisos capdavanters ban experimental una notable disminuci6 . Des d'un punt
de vista m6s qualitatiu , I'anillisi de les causes de mort ens demostra a bastament
lea enormes diferCncies de Its respectives problemiltiques saniti Ties . Aixi, per
exemple , a 1'Zpoca del Primer Congris les causes de mort m6s importants a les
capitals catalanes cren Its infeccions on conjunt (575 per 100 .000 habitants), les
malalties de I'aparell respiratori (477), leg afeccions cardio-circulatdries (437), la

10. PAacuAL, Jose,: Discus inaugural . Quart Congr6s de Metges i Bidlegs de Llen-
gua Catalana . Girona, 1921. Discuraos inaugurals dels Congresses de Metges de Llengua
Catalana . Publicaci6 del 11 Congr6a Internacional d'Histdria de la Medicina Catalana. Bar-
celona, 1973.

11. SERRA t RASERT , FRANCeac: Les realitate endemo-epid?miques de Catalunya. VuitP
Congr6s de Metges i Bidlegs de Llengua Catalana. Segona PonIncia. Barcelona, 1934.

12. GPJIEIULITAT DE CATALtrnyA: La Sanitat a Catalunya. Servei Central de Publica-
cions de Ia Generalitat de Catalunya . Barcelona, 1980.

13. SALLERAS SANMARTf, LLuls: Anglisis de los indicadores de mortalidad maternal
perinatal e infantil on Espana y Cataluna. Tesis doctoral. Barcelona. 1979.
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gr6s de Perpinya fou el Congres del retrobament, el Congres de I'engrescament per

a molts -o del reengrescament per a Ia minoria que celebrava de let el scu retro-

bament a Perpinya tot tancant un parentesi de justament quaranta anys. El doctor

Alsina i Bofill deia en el seu discurs inaugural : "No is massa agosarat de pensar

que aquest Congres pugui Esser l ' inici d'una nova etapa de la vida academica del

nostre pals , de la presa de consciencia coHectiva del nostre estament".-' I la reso-

luci6 final del Congres de Perpinya afirmava : "Considerem un dret inalienable per

a tots els ciutadans dels Paisos Catalans his de la nostra llengua a tots els nivells

d'enscnyament i de relacid , cant en els ambits privats com en els officials".1e Cal

reconeixer que la situaci6, en aquests quatre anys , ha canviat notablement . PeI que

fa a Catalunya, I'Estatut vigent reconeix que el catall n'6s la llengua prdpia i

proclama la seva oficialitat . Es ben cert que les consegiitncies d'una repressi6 tan

duradora i tan profunda tardaran a esborrar -se. Pero tamb6 is ben cert que ara 6s

a Its nostra ml la soluci6 del problema. Per aixd, tot i reconeixent que resta un gran

esforc a ter , em sembla que is ben Ifcit d 'inscriure aquest Congres que avui iniciem

en el mart de la normalitaci6 de I'its del catall, corn una mostra m6s de les

activltats que a tots cis nivells de is vida mtdica i del men cientific en general es

van produint de la miners mes natural . En el terreny estricte de la Medicina cata-
lana ell examples d'aquesta normalitzaci6 s6n ben nombrosos : la necessitat d'una
selooa edicib ja realitzada del Vocabulari Medic de l'Academia ," la publicacio

de diverses revistes professionals en catall, l'ds cads cop mes frequent de la nostra
lieagoa en reunions i congressos, l'aparici6 de diverses publications oficials, en son
um bons examples . Un proces semblant iestl produint en el terreny no solament
de Is Blologia, sine en el de molts altres citncies experimentals i aplicades.

Certament, la situaci6 no is ben be igual ni a totes les comarques catalanes
ni a Is rests de patsoa on la llengua catalana, en qualsevol de les seves varietats,
segueiz essent viva i hi ha estat legalment reconeguda. En aquest sentit, tambe
haig de Iamcntar que la participad6 en aquest Congres de companys procedents
del Pais Valencil, de les Ilia i de la altres contrades on el catala is present sigui
quandtadvamag ben limitada , malgrat els esforgos que el Comitt Executiu ha fet
en 11'empa de prsparaci6 d'squesta reuni6. Em consta , aixd no obstant , que aquest
let nob dsgut a una manta de vitalitat de la llengua ni a cap mena d'indifertncia
per part deb pups que, tambe en squats indrets, s'esforcen per tal d'aconseguir la
normaltaci6 d'una situadb que, per culpe de certs malentesos i d'algunes actua-
dons irresponsabla, sba product en alguns focs . En aquest sentit, vuH manifestar
qque tent el President del Conseil Interinsular com el Director de Sanitat del Molt
IHustre Conseil General del Principat d'Andorra ens han acollit molt cordialment
i ens ban exprwat el seu dais que una propera reuni6 sigui celebrada en hurt ter-
rkorb respectius . Estic segur de reflectir el sentiment general d 'aquest Congres
an expresaar el desig quo en el futur is pugul anar celebrant en indrets ben diferents
del domini HngUistic del catall, prescindint deb limits administratius o politics,
sense ahn lâ̂im quo el de contribuir tots plegats a la normalitzaci6 de la llengua
eomuna tot discutint els principals problems del moment en el camp de is salut.

Finalment, en nom del Comite Executiu d'squest Onzt Congres voldria ex-
pressar el dais que, abam de la cloenda de la seves sessions , siguin discutits una

16. Deal! Casuals as ltrroas I Bi&aos as LLarIOUA CATALANA : (Perpinyl , 1976):
Declaradb . L ibis d'Adea. Barcelma, 1978.

17. ACADr SA as CdP-RS MIlopoas Ds CATALUNTA I DE BALEAas : Vocabulari me-
dic. 9eposa edl66 . Barcelona, 1979.
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44_ Comte 0rgrrnit7a0or of Dot/.' Conwoe ; do Aletgc>s r B/olegs de Llengua Catalana. celebrat a
Benicassirn i Castello de la Plana del dia 1 al 4 de novembre de 1984.

President : Emili Balaguer , Alacant . Vice-Presidents : Francesc Asensi, Valencia . Miquel Gil i Corell,

Masamagrell . Jordi Gol i Gurina , Barcelona . Jaume Palau , Barcelona . Tomeu Cabrer , Ciutat de Mallorca.

Francesc Marti , Ciutadella . Enric Gouj on, Prada de Conflent . Meritxell Fiter , Sant Julia de Loria. Joan
Fanciulli , I'Alguer . Secretaris : Cesar Sainz , Valencia (f 1982). Eduard Bartrina , Valencia . Jaume Cifre,
Ciutat de Mallorca . Oriol Ramis , Barcelona . Josep Redon , Valencia . Tresorer : Salvador Llorca , Valencia.

Vocals : Vicent Albiach i Mesado , Valencia . Jordi Amat , Barcelona . Pere Cavalle , Reus . Lluis Cervero,
Valencia . Ricard Guerrero , Barcelona . Angel Llacer , Alcasser . Francesc Miralles , Valencia . Manuel Puig,

Mollerussa . Joaquim Ramis , Barcelona . Pau Viladiu , Girona . Rosa Villanova , Fraga . Comite Local : Vicent

Albiach i Nacher . Jordi Alonso . Jaume A . Beltran . Rafael Menezo . Vicent Ripolles . Antoni Royo. David
Vicent.

En el Dotze Congres fou tractada una Ponencia dnica : El proces d 'emmalaltir (Aspectes concep-

tuals i historics ; Aspectes biologics ; Aspectes ambientals ; L'entorn social i cultural i el proces d'emmalal-

tir, El sistema sanitari i el proces d'emmalaltir ). Tingueren Iloc, tambe , dues taules rodones a carrec
d'estudiants : Paper dels professionals de les ciencies de la vida i de la salut en l ' organitzacio dels serves

de salut als Paisos Catalans al final del segle XX , i Situacio de la Ilengua ales Facultats de les Ciencies de
la vida i de la salut dels Paisos Catalans, Analisi actual i perspectives de futur.

45. Emili Balaguer i Periguell nasque a Xativa , la Costera , ('any 1942 . Es licencia en Medicina a
Valencia el 1968. Es catedratic d'Historia de la Medicina de la Universitat d'Alacant ; anteriorment, ho

havia estat de la de Sargossa . Presidi el Dotze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana
( Benicassim , 1984).

46. Parlament inaugural d ' Emili Balaguer ( Dotze Congres).
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paper important . Hipocrates , pero , ja va detectar la influencia dels factors socials i

del medi ambient on el desenvolupament del procbs d'emmalaltir en un dels Ilibres

mes tipicament hipocretics , el tractat D 'aires, aigues i Ilocs, as manifesta ben clara-

ment aquesta doctrine . La tradicib somaticista fare crisi quan els pares de la moder-

na psico-somAtica a Is segona meitat del segle XIX demostren Is importancia dels

factors psicolOgics on la salut i Is malaltia , i a Is primera decada de factual centuria

Alfred Grotjahn ofereix an la seva Sziale Pathologic (1912) un programa cientific per-

fectament estructurat on demostrar que els factors socials tenen un pas especific en

1'etiologia , Is patogenia i el tractament de lea malalties . Malauradament , ni les troba-

lies de Is psico- somAtica ni de Is patologia social no s'integraren de manera adequa-

da at cos do coneixements do I'estudi biologic de I'home ; ni a 1'ensenyament de les

escoles madiques , i per tant ni a Is prActica mbdica , no tindran adequat ressO les no-

ves orientacions.

Sens dubte , un dole factors de I'actual crisi de la medicina occidental a tot arreu
bs precisament aquesta manca d'incorporaci6 dels fets psicologics i socials i que
frustra on gran mesura lee possibilitats terapbutiques i preventives d'un saber tan
desenvolupat i tecnificat des del vessant biologic com ho bs la medicina als nostres
dies. AixO As precisament el quo volem aconseguir els professionals de la sanitat aci
reunits des d ' un plantejament multidisciplinari : superar la crisi i oferir un cos de doc-
trina do Is malaltia i la salut en el qual els factors socials , psicolOgics i biologics
siguen un tot integrat . El tema escollit per a ser estudiat en aquest congres reflecteix

aquesta preocupaci6 : es tracts , doncs , d'analitzar el procbs d'emmalaltir oferint una
visiO m6s d'acord amb ;es necessitate de la sanitat actual.

Com Is he dit abans , bs Is primera vegada que as celebra el Congres de Metges
i BiOlega do Liongua Catalana a lea terres valencianes . En 1938 va baser convocat el
Xb Congres de la ciutat de Valencia , sota la presidencia del Dr . Manuel Corachan; ob-
viament no pogue celebrar-se . Quan , an 1976, as reinicien els congressos , existeix
Is en I'Anim dels congressistes el desig que fora el Pais Valencia la seu del prOxim
congres . No we poder ser. La irracionalitat i la ignorancia embuixada pals qui estan
dispostos perqub no es normalitze mai la situaciO cultural del nostre pals, ho impedi-
ren. Mancats de ra6, varen rec6rrer a la violbncia, i no es la forca bruta el context
mes adient per a una reuniO cientifica . Si un grup de valencians , ara i aci hem decidit
organitzar aquest XIIC Congres, es perqub astern convenCuts que la recuperacib de
la nostra cultura deu fonamentar - se en un esforc col lectiu. Alguns companys, com
I'entranyable Cesar Saint i Bas, ja s 'han quedat pal cami, d'altres, com el Dr. Bartri-
na, no hi han pogut esforcar - se tot el que el seu entusiasme volia. L' un i I'altre ens
serviran d' exemple on el Ilarg cami a seguir . I en aquest sentit hem volgut homenatjar
el metge valencia Fausti Barbera i Marti (1850-1929), un dels mes tenacos treballa-
dors per al retrobament del Pais Valencia. Barbera fou dels metges mes prestigiosos
a la Valencia del segle passat i de factual, inventor d'un metode oral pur per a ense-
nyar ale sora-muts que va obtenir I'acceptacib intemacional al Congres de Chicago
de 1896 , i un dels mes entusiastes promotors de Is leproseria de Fontilles en la Ma-
rina Alta . Abandons la societat Lo Rat Penat en desacord amb els plantejaments
reaccionaris i accepts Is presidbncla de Is societat Valencia Nova en 1904 que pale-
sas la seua intenciO de for un valencianisme nacionalista i no gens literari i joc flora-
lesc. Les ideas de Fausti Barbera son at fonament del valencianisme politic, i en
1902 ja es definia clarament quan afirmava quo no as pot confondre at concepte de
nacib amb el d ' estat ; per a ell I'estat so refeisix a I'organitzacid juridica i politics dels
pobles mentre que naciO to referenda a s6n oripen i desenroll natural durant la histo-
ria. Aquest concepte de naciO bs el que el fare concloure an el caracter catala de la
culture valenciana , i puntualitza : Mai %Esfat a so mes alts r"sentacid tindra el dret
d'absorbir ale govemants, ni mai un poble lid sl diet de llevar- li a un altre sa manera
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A continuacio JOSEP LAPORIE I SAGAS, president de I Onze Congres , digue:

»Senyor President, senyors representants de les diverses institutions politiques, acade-

miques i cientifiques, companys i amics,

»Com a President de I'Onze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, m'han

demanat que els adreci unes breus paraules en aquest acte commemoratiu del setanta-

cinque aniversari del Primer Congres de Metges de Llengua Catalana.

uVoldria, abans que res, expressar la meva satisfaccio per la celebracio d'aquest Tretze

Congres. En primer Iloc, estimo molt adequada la seva ubicacio a Andorra, pals amb Ilengua i

cultura prbpies a les quals no ha hagut de renunciar mai, afortunadament. Altrament -ja ho

he manifestat personalment al president del Congres i ara ho vull fer publicament- voldria

remarcar 1'excel-lent organitzacio d'aquesta reunio, palesada per 1'elecci6 dels temes trac-

tats, per la puntual i magnifica presentacio dels materials a discutir i per la marxa de les

sessions de treball.

>La continuitat dels nostres Congressos em sembla absolutament necessaria. Malgrat

aixo, si haguessim de fer cas de les veus que indiquen, Congres vers Congres, que aquestes

manifestacions son historiques, ja no seriem aqui.

))Si haguessim de fer cas de les absencies que es produeixen en aquests Congressos,
per variades i a vegades pot Glares motivacions, podriem caure en el desanim tot i que -cal

reconeixer-ho- segurament enguany han estat quelcom menys notories que a Reus o a
Benicassim. No obstant i aixo, si ara mateix dono una ullada a la gent aci congregada veure

sobretot les mateixes cares conegudes de sempre... i ens en Galen mes. Amb tot, una vegada

mes ens trobem amb la realitat incontestable d'una nova convocatoria d'un Congres de
Metges i Biolegs de Llengua Catalana. I van tretze.

»Certament, des del 22 de juny de 1913 han passat moltes coses. La nostra historia, la

col•lectiva i la sanitaria, ha viscut grans esdeveniments, moments d'esclat, grans tempestes i

una enorme ensulsiada. Perque la sanitat i els homes i dones que hi treballen, no poden ser

aliens a la marxa col-lectiva. I la historia dels nostres Congressos to un devenir parallel al de
la nostra historia sanitaria i la nostra historia politica.

»La mateixa cronologia de la celebracio dels Congressos esta (ntimament Iligada als

nostres afers col-lectius. Sempre ha estat impossible organitzar-los sota regim dictatorial,

perque el saber, la discussio cientifica i la controversia social necessiten espai de Ilibertat per

a poder-se expressar.

)>Una altra caracteristica a destacar es que s'han fet sempre en terra catalana. Mai no

s'ha volgut fer-los a I'exili, primer potser per I'aclaparament de la derrota, despres per la

seguretat que un dia la situacio ens seria favorable i ho podriem fer a casa nostra. Recordeu

que el Congres de any 1976, el de is represa, fou celebrat a Perpinya i que I'inici de la seva

preparacio tingue iloc, encara, durant la dictadura franquista.

»En tot aixo que he dit, podriem assenyalar dues caracteristiques inequivoques dels

Congressos, que els defineixen: la Ilibertat i la fidelitat. Llibertat de pensament i fidelitat

de cor.

»No obstant, voldria matisar un altre retret que es fa sovint a aquests Congressos. Es

parla sovint de crisi. I hi estic d'acord, si s'enten la crisi tal com us la descriu Joan Coromines

al seu Diccionari Etimologic. Entenent aixi la crisi com "un moment decisiu en un negoci

d'importancia", aquests Congressos estan en crisi. I tan de bo que sigui duradora i fecunda.
Perque certament estem davant d'un negoci d'importancia i cada quatre anys davant d'un

moment decisiu. Pero les crisis, malgrat I'accepcio general, no tenen per club ser negatives, i

si mes no, son bones si ens trobem davant de crisis de creixement, com la que aquests

Congressos experimenten.
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