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IMI'ORI'ANCIA I) +'LS StNTOMES SIJl3JEC'I'II'S

pel Dr . It MORAGAS

No'm cal encomiar la importancia quo pel metge deu

tenir sernpre l'estudi do tots quants sintomes presenta un pa-

tient, doves llur conjunt v© a constituir la malaltia, la seva des-
aparicio, la salut.

D'entre aquests sintomes n'hi hauran quo sols poden esser
apreciats pel malalt, el metge no'ls pot comprobar: dolors,

angoixa, vertigs, fam, sed, fret, calor, fotofobies, sorolls d'ore-

Iles, etz..... son subjectius, els coneixom sols per les referencies

que el malalt ens dona; depenen tambo de les conditions indi-

viduals d'aquest, i ens cap lo preguntar si sempre aquestes refe-
rencies son veridiques. Altres sintomes son els objectius que el

metge els pot apreciar directament per sos sentits exercitats i

ajudat per instruments i diforents inedis d'analisi.
En tota malaltia es trobaran sintomes d'aquestes dues me-

nos, pero els estudis do la Medecina s'han dirigit amb predileceio
envers aquells quo pot apreciar directament, que pot sospesar i
mesurar sens ftar-se de lo que'l malalt !i explica, oils Ii han permos
empendre i conseguir el coneixement de les lesions somatiques
i aniltomo-patologiques dels trastorns morbosos. Seguint aquesta
via, dedicant tots sos esforcos a I'estudi dels sintomes objectius,
ajudats amb aquests darrers temps amb el microscop, les Cien-

cies Mediques han progressat molt, taut potser, corn quan segles
enrera, aquestes comengaven l'estudi del cadavre.

Glosant una dita d'un catala il•lustre, d'en Gimbernat, po-
dria dir-se que'l cadavre i la platina del nlicroscopi han sigut
els Ilibres preferits de les Ciencies Mediques, i aixi corn lo ca-

davre os una font inacabable de coneixements, tarnbe ho es nlo-

dernament el microscop, mereOs a 611 no sots hem conegut la
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Bacteriologia, tambe ens ha portat clarors quo'ns ban permes

coneixer fondarnent delicats engranatges do l'organisme huma.

Peru no es en la estatica on trobarem la malaltia, sing on
la dinamica; no es en la lesio, sing en la vida.

De la meteixa manera com on el cadavre hi ha molt de lo
que ha pertonescut al ser vivent, pero en el vivent hi ha molt

quo no es podra trobar en el cadavre, tambe en els sintomes

objectius hi ha mint de malaltia. pero tambe molta part do

la reaccio i Iluita do l'organisme atacat per les causes morboses

sols so podra trobar en els sintomes subjectius.

Aquest afany d'estudiar les lesions anatomo-patologiques

dels trastorns morbosos, oblidant quasi per complet la dina-

mica do la malaltia, ha arribat a un tal extrem que quasi pot

ben dir-se que'n els llibres d'Hipocras se coneixia pot-ser mi-

nor tot quan fa referencia al dinamisme vital a individualitzacio

morbosa (temperaments i idiosincrasies), quo no avui dia, en que

s'estudien preterentment els desordres somatics.

Al seguir aquest cami, pot portar-nos a una pendent en la
quo, al relegar a segon termo 1'estudi dels sintomes subjectius,

s'oblidi de 1'estudi del dinamisme vital i s'acabi per despreciar
la importancia d'aquells i ignorar la trasceadencia d'aquest.

Les Patologies, en la sintomatologia de les malalties, estu-
dien profondarnent aquells sintomes que porten relations amb
la lesio anatomo-patologica (generalment objectius), pero
aquells altres quo no poden enquadrar-se dintre el mare do llurs
coneixements anatomo-patologics (generalment subjectius) los
passen per alt, sembla que no li puguin esser de cap utilitat,
sembla que els desprecia, no s'entrete en sonyalar-los, no parla
dells, no crida envers dells I'atencio. El metge, i aquest a la
capsalera del malalt, a copia de no corcar-los acaba per no veu-
re'ls, pot-ser no arribara a creurer que no tinguin importancia,
pero si que generalment no'n sabra treurer cap aplicacio prac-
tica, perqute no'Is estudia amb tota l'atencio do quo son me-

reixedors.

En tota malaltia, la primera manifestacio del desordre mor-

bos, ols primers sintomes que podem notar, seran els subjectius,

sensacions desagradables sobrovingudes sons causa aparent, quo

no s'exterioritzon per qualcuna eventualitat que altres vegades

no'ns era causa de molestia ni disgust de cap classe, perdua

d'aquell sentiment d'euforia o sonsacio de benestar, compendi

do totes les sensacions enddgenes que junt amb la conciencia do
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nostre jo fIsic ens donen el sentiment de vibracio arni6nica de

tots els nostres organs i funcions quan gaudirn de la cabal salut.

Els sintomes subjectius no sills no fatten a cap malaltia, son

tambe anteriors als objectius, son initials, se presenten ja at

comenq de tot desordre morbos, se presentee on tots els perio-

des, durant tota l'evolucio do qualsevol malaltia, perm indupta-
blernent Ilur impor tancia es majoren els comencos d'aquesta, els
sintomes prodr )miss quasi son exclusivament subjectius, si com

molt oportunament fa notar Meckonzie des obres de Medecina

no fossin basados generalment on 1'experiencia quo Ilurs autors

han conseguit en els hospitals, on s'acostumen a veure els cas-

sos avencats de malalties', so donaria mes importancia als sin-

tomes subjectius, s'haurien estudiat miller, s'hauria profundit-

zat mes ]lur estudi. Es una gran veritat aquesta; el metge, quan

to autoritat per escriure una obra, esta acostumat a veure els

malalts on I'hospital i fins en la clientele particular s'el crida en

els cassos greus, quasi mai veu el comenc de la malaltia, els

sintomes initials i on general els subjectius es un dels assumptes

pitjor coneguts en Medecina.

En el diagnostic i tambe en el pronostic de la malaltia on

son comenc son de gran importancia els sintomes subjectius,

segurament que el que s'anomena n1l clinic no es altra cosa que

l'aplicacio pr<lctica d'una serie do coneixements adquirits sills

per I'oxperiencia, basats en llur majoria, en elssintomes subjec-

tius, sintomos que sons poder-los relacionar amb la lesio soma-

tica anatomo-flsioldgiea, indiquen la reaccio vital de l'organisme

contra la cause morbosa.

L'estudi complet do la malaltia no es pot basar on ]a lessio

anatdmica material, ]a losio de les plaques de Peper os sols la

manifestacio local do ]a invasio del baccil d'Eberth, ens es neces-

sari sapiguer pet tractament i pronostic de la mateixa, corn

el malalt, corn l'organisme pertorbat reacciona per a tornar son

dinamisme a son tipu normal fisiologic.
Ens es necessari individualitzar cada malalt en particular;

ens es indispensable mes quo l'estudi de la malaltia t'estudi del
Inalalt; les indications curatives, fins les anomenades especifi-
ques, no obren d'una manera simplista sobre la lesio, ni tampoc
solzament sobre el desordre funcional; obren sobre el ma-

lalt, i aquest sera diferont en cada malaltia, no sols per la lesio
anatomo-patologica, no sols pet desordre funcional, sing per
la manera com aquest reacciona. De la mateixa manera que at
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esser vacunats trasformem nostra sang posant-la en conditions
diferentes a la del que ilo ha sigut mai vacunat, cada malaltia,
cads intoxicacio i fins pot-ser cada irritacio nerviosa provoquen
en la sang la formacio i pot-ser ]a destruccio d'una certa subs-
tancia i deixen senyal material quimica, una senyal que'ls
anys no fan desapareixer. Cada un de nosaltres es diferent en si:
no solzament per sa mentalitat, sine per sa vida patologica, per
sa manera de reaccionar sobre les causes morboses. De la ma-
teixa mauera que'Is caracters psicologics donen a cada individuu
una personalitat que's va :lccontuant a mida quo'! desonrotllo
mental es mes intens i estem ja convenquts que'ls altres jo son
diferents dels nostre jo pel earacter, la voluntat, els senti-
ments i els records, igualment tambe cada un de nosaltres es
diforent dels altres no sots per sa mentalitat, sing per lo qu'en
podriem dir sa vitalitat, per la manera individual do reaccionar
sobre les causes morboses (RICHET-L'Hir.morisme antic i t'Hu-
morisme modern).

Espero quo aquestes considerations podran esser suflcients
per a fer-nos compendre que no n'hi ha prou de que en el labo-
ratori i on Is capsalera del malalt busquem solzament e indaguem
s6ls sintomes objectius quo's puguin relacionar amb la lesio
anatomo-patologica, aquesta corn deia Roque al pendre posessio

do la Catedra de Ciencia Medica de Lye), no es ]a causa, es
sols Ia conseguencia de la malaltia, la lesio macroscopica i fins
la microscopica, es sots un sintoma, el mes precis, el mes tangi-
ble, el mes material, ens es indispensable I'estudi dots sintomes
subjectius, per ells principalment podrem coneixer el trastorn
diuamic do la malaltia.

Per acabar i com darrera proba del descuit en quo s'lia tin-
gut I'estudi dels sintomes subjectius, vull citar-vos el let do que
la Medeciua Homeopatica no havent desconegut mai la impor-
tancia d'aquests sin tomes i que del coneixement i estudi d'ells
n'ha deduit sempre aplicacions per a la practica terapeutica que
li han valgut exits clinics de trascendencia, en son llenguatgo i
en ses obres parla i se refereix sempre an aquests, doncs el
metge quo per primera vegada fulleja les obres de Homeopatia o
Ilegeix un Ilibre de materia Medica Homeopatica, acostumat a
no sentir parlar de sintomes subjectius ] a no buscar-los tampoc
en el malalt, s'extranya, a mi em passa. que contrastant amb
la pobresa de sintomes objectius que presenten nostres patoge-
nies, nobresa deguda en sa gran part a que'n 1'epoca en quo
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I'accio do nostres medicaments en ('home sh fou experimentada

i estudiada no es posseien els medis d'analisi actuals, i d'aquest

fet en resulta qu'el metge que sons voter o sons sapiguer fer-se

carrec d'aquests antecedentes fulteja per primera volta una

patogenesia homeopatica, per pot quo' s deixi guiar per preju-

dicis d'Escola , imbuit pet fats criteri , at topar amb la riquesa do

sintomes subjectius que presenten les obres d'Ilonleopatfa so

desorienta , i en Iloc de trobar- hi en oils datos d'aplicacio pncc-

tica, sintomes que'l guiin en el diagnostic, en la iudividualitza-

cio, en el tractament de la malaltia , en Iloc de trobar una font

de coneixements rica i inagotable , s'ofega en mig Wells, no sab

profunditzar en son estudi , no'ls hi sab donar aplicacio practi-

ca, aixis, dones , equivocadament , sots li serveixen per a dir quo

son un nou argument quo proclama la falta do base cientiflca

en qu'esta fonamentada la Horneopatia.

No es ma intencio , ni tampoc tree aquests moments opor-

tuns per a discutir gl'estions doctrinals ; no he vingut aquf guiat

per cap inigrat interos d'Escola; I'esperit de Ciencia i I'esperit

de Patria so compenetren, son prou amples i prou grans per a

unir - nos a tots amb un sot afany , al pensar amb les ventatges

que a la Medecina podria portar-li 1'empendre aquest cami i la

gloria que an aquest Congres li podria reportar el haver senya-

lat on sos tames , m'ha decidit a parlar -vos de la importancia

dots sintomes subjectius.


