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ASSAMU DE McI)AUG[Ii n UN ULUUIO N AOI D E 'I'EI:AI'E U'I'IUA

pel Dr. GIRONA I CUYAS

En tots els movinlents socials i en totes les ovolucions de

I'aetivitat hi un nexe que actua cunt a cix i a Pen-

torn del qual gira tota In virtualitat del Els movi-

nacioualistes han tingut will a eix, la fori a creadora do

la parla.

I':u el nostre national no podia passar d'altra

manera; fou la Ilongua qui ens aplega en Congresos passats i es
la Ilengua In quo ens reuneix avui per a sentar I'alrnlaeio de la

cultura nledica catalana.

Recorden les paraulos do l'hinlne ala Ileugua os

tota la nacio». Si, Ella es la cultura, os el es la industria,

es tota in forSa viva de la patria.

Per aixo avui Catalunya sent vibrar la seva anima I'en-
tusiaslne do la victoria perque sap quo la cultura mi'dica, en

recuperar la seva parla, s'alSa anlb totes les caracte-

ristiques d'una escola.

Molts eneara, aferrats als veils projudicis, creuen que oscri-

bint, en eastella fan mds ciencia perque sou mds a Ilegir-ho.

Res d'aixo of dia quo tots ols metges Catalans

tots ols nostres treballs en catala, aquell dia hi Laura una veri-
table escola catalana que fins ara no hi ha sigut, malgrat els
prestigis personals, a causa de no tenir per nexe coma i corn
expressio union la Ilongua rostra. Per aixo cal catalanitzar ab-

solutament el nostre lexic, cal receptar i escriure en catalh i cal

parlar en catala els mots tecnics Amb aquest fi atrevit a
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polar mans a ('obra i lie fet una recerca do riots que podria

constituir la base del diccionari catala do terapeutiea.

El ineu intent ha estat sols recordar la iminensa necessitat

do la seva formaeio.

Ja se quo cl vocahulari que presento no as unit okra defini-

tiva (ui pot ser-ho de cap mode), ni uua obra mediocre tau

sots; es un assaig uornes. El recull ha sigut cxtret do dicciona-

ris i do botaniques i, naturalment, ha d'estar plagat for(,osaurent

de moltes incorroccions.

Per aixo detnano a tots els cougressistes quo vulguiu col-la

horar en aquosta obra, perqui^ anrb els esforros do tots poguonr

editar aviat el diccionari do terapeutiea i no Otis trobenr anrb

diienitats at receptar.

Cal advertir quo cap precepte legal no privy receptar en

cctali[.

El vocahulari que presento come ius -10(1 nonrs do plantes,

una taula per a lit traduccio do gran Hombre do mots quimics,

una Ilista dels horns quiruies no comprosos on la taula anterior

i una brew col•leccio do paraules indispensablos per a fornrular:

CONCLUSIONS

1." La Ilengua eatalana ha d'esser I'expressio viva del
nostre pensamont. Ella es harmonica, ductil i rica per a totes
les manifestations cientifiques.

'?.' Tots ols metges catalans deuen procurar omplear-la eu

totes les rnauil'ostaeious orals i escrltes (receptes, rrrorlogra

ties, etc.), amb i'objecto d'arribar a la foruracio d'una veritable

escola medica eatalana, ja quo no hi ha cap precepte legal quo

privi I'tis del catala.

o. Seria convenient es procures editar diversos vocabu-
laris de riots ticcnics, on la confeceio dels quals deurien coutri-
buir-hi tots els metges i homes de eiencia de Catalunya.

Uiscres.,id: M. Blanc.

Com a vocal de la Junta Directiva do la Societat Medic-
Farmaceutica dels Sauts Cosine i Damia, ern felicito de la bona
acollida que ha tingut la idea del vocabulari, que en coon con-
cepte lot d'osser doble: catala-castella-llati i castella-catala, on
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favor dels que haven estudiat on universitats on s'ensenya en

castella, i no sots terapeutic sing medic.

Discitssio: Dr. Paid i Saais.

Conve posar-se d'acord amb I'lnstitut d'Estudis Catalans,

amb el President de la Seccio Filol6gica del qua], Sr. Fabra, jo

havia parlat d'aquest assumpte en nom de la Junta anterior de

1'Associaci6, i estava posseit d'un bon desig per a publicar

aviat un vocabulari medic catala. Aixi podrien sumar-se els ma-

terials recollits pet Dr. Girona amb els que tat vegada tingui el

Sr. Fabra i publicar-lio corn mes aviat miller, seas perjudici

de seguir 1'obra, encarregant ho a una ponencia.

Aixo conve tart at metge, que de vegades en anar a recep-

tar no sap el nom del medicament, coin at farniaeeutic per a

entendre Les receptes. Ademes tree utilissim que sigui diccio-

nari catala-castella quan menys i viceversa, perque, corn diu

el Dr. Blanch, nosaltres, educats en castella, de vegades no

sabem el now catala de certs medicaments, plantes sobretot.

Discussid : Dr. _Ylorayas.

Deuiana que en el vocabulari proposat, la inrportancia

del qual es obvi encomiar , sIarnplii amb les equivalencies angle-

ses, alemanyes, frauceses i italianes, per a facilitar 1'adquisici6

dels coneixements que es publiquen en aquestes llengues i que

de vegades en els diccionaris manuals falta Ia traduccio d'algun

terme cientific.

Disctcssio: Dr. U7eunherg.

En el pr6xiut congres, adeuies d'haver-hi les ponencies

cientifiques, hi hauria d'haver una ponencia amb el fl de cons-

tituir definitivament el vocabulari innernotCenic catala de tera-

pieutica i medicina.


