
NECESSITAT I)E CONI?I\ER LA MEDWINA HOMIEO-

PATICA I SA V:AIAT A TEORIC-PIIACTICA
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En 'La Von de Catalunva• i en el decurs d'aquests darrers

meson, han aparegut una serie d'articies, en els quals i en ocasio

de In darrera epidemia de grip, s'entaubi, amh gran altesa de

mires i amb elevat criteri, un debat en el que ha resortit pale-

sament, la convenieneia i adhuc la necessitat, d'aprofitar-se dels

fets de I'llomeopatia, que redundarien en tiltim terme en bene-

fici de 1'avenc de la iiledicina on general. Amb aquest criteri, el

Dr. H. Boquet, ha arribat a proposar Is creacio d'una Catedra de

ll'Iedicina Comparada, teiwica i pretctica, la que sots el protecto-

rat de la Mancomunitat de Catalunva, podria, sintetitzant les

(leis do la vida, normal i patol6gica, esborrar barreres que m an-

tenen el camp de la Terapi Utica, divi(lit on Escoles. permetent

a tots els metges es poguessin `)enefieiar de tots els medis tera-

pi^utics que amh millors garatities eonduissin a la saint. En les

planes do -La Veii>, se m'ha dispensat earinyosa acollida, pert

considero la gftestiO de tan traseendental importancia, quo ni'he

cregut en el deuce de portar-la a aquest Congres, amb el ferm

convenciment de 1ue aqui ens trobarem en Iloc mes adequat

per segnir la conversa iniciada, amb eI mateix esperit de sere-

nor i altesa de mires, guiats seinpre i agermanats pets nobles

ideals de Phltria i de Ciencia.

Han passat ja aquells temps de Iluites enverinades entre

home6pates i contraris de la Homeopatia. D'aquelles apassiona-

des polemiques, res positiu ne queda, aquelles capcioses argu-

mentacions, han restat sans cap force davai;t qo que demostren

els fots, qo que Ia realitat ensenva, co pue la priactica confirma.
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Pero encara com a record d'aquelles discussions que a mitjans
de segle, ompliren moltes planes de Revistes i moltes discus-
sions academiques, no resta i sols per desgracia, el camp de 1a
Medicina, dividit en dues Escoles on aparioncia contraries, i el
que encara avui per falsos prejudicis, sostinguts per rutina, la
majoria dels metges de la present generacib desconeguin com-
pletament, tot quan amb I'Homeopatia es relaciona, no tenint.
format cap concepte clar de sa valua teorico practica, sots conei-
xen la mateixa per referencies i aquestes generalrnent equivo-
eades.

Fa quinze anys, que sons desmaiar, vine dedicant tots mos
esforcos, a l'estudi i a la practica de la doctrina homeopatica,
amb sos infinitesimals assoleixo exits no sols encoratjadors, sing
entusiasmadors, i put proclamar a plena veu, que els resultats
conseguits en el tractament de les mes diferents malalties, satis-
fan mon esperit.

No guia ma intencio en venir avui aqui a parlar-vos d'Ho-
meopatia. el fer-vos un judici critic, de la histOria, dels fona
meats teorico- practies que abonen mes convictions, aquest
proposit no pot cabre, dintre els reduits limits d'una simple co-
municacio, avui mon afany, necessariament mes modest, que-
dara satisfet, si conseLrueixo cridar vostra atenciO sobre la ne-
cessitat d'aeabar d'una vegada amb el trist espectaele quo donen
eneara una majoria de metges, quan en sentir parlar d'TIomeo-
patia, sols per ignoraneia de la mateixa, intenten negar Ilurs
exits indubtables o volen explicar per simple suggestio sos efec-
tes curatius.

Tarnbe vaig sortir jo de la Facultat ilnbuIt d'aquests falsos

prejudicis, segurament quo, a no haver tingut a mon pare ja do-

dicat a l'estudi i a la practica de la Homeopatia, hauria seguit

el mateix eami quo inos companys, hauria passat la vida

sons creure'm on el deure, ui sentir cap necessitat de coneixer

els medis terapeutics liomeopatics... Sols jo se, on especial en

els eomenc;os de ma carrera, quan he tingut que lluitar, el difi-

eil que es I'anar contra el corrent del general sentir i pensar do

la majoria, els dubtes i que m'han assaltat fins a

assolir el ple convenciment de que gaudeixo avui que em ner-

met, que nl'obliga a venir a aquest Congrds, corn si fos cridat

per un deure ineludible, a dirigir-me a tots vosaltres per dir-

vos: - Companys, gireu vostres ulls envers l'Homeopatia, ella

no es mereixedora de vostra indiferencia i menys encara de
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vostra prevencio, convenceu-vos de que ella es digna de tota

vostra atencio, do tot vostre carinyo...!

La Medecina d'avui,uo es pas aquella mateixa contra In que

es tingue que revoltar Hahnneman a principis del segle passat,

d'ella s'ha pogut dir, que en la darrera cinquantena d'anys, ha

avencat Hies que no en tota sa existencia secular. Si aquella es

podia revoltar irada davant de les dosis imponderables o infini-

tesimals, presentant-les en contradiccio amb les Ibis de la fisica

i de la quinrica... avui els moderns descobriments de les ciencies

biologiques han palesat his a I'evidbneia, que son a dosis

ponderables les substancies que intervenen on los diferentes

reaccions vitals, les quo determinen les reaccions lisiologiques,

les quo en la Iluita contra la malaltia faciliten el retorn a la sa-

lut, es entre els infinitesimals, on cal trobar la solucio del pro-

blenia terapeutic. ja afavorint el funcioualisme dels produetes

nornials fisiolugics qne en quantitats imponderables presidei-

xen la vida, ja faeilitaut ]a produccio dels anticossos reaccionals,

mitjans amh els quals el dinainisme organic s'oposa a les per

torbacions morboses i conscgueix el retorn de I'equilibri nor-

mal, el restabliment de la saint. Aquest cami es el que ens indi

quon tots els estudis de In bacteriologia, eonfirnlats cada dia a

la capcalera del malalt, aixi ens ho ensenyen tambe els estudis

do la nloderna endocrinologia, que no menys prometedora de

resultats practics s'e ns mostra.

Quan enllnernats els metges per les descobertes consegui-

des en comengar I'aplicacio del microscopi a l'estudi do la pato-

logia cellular podien pretendre coneixer I'essencia de ]a nlalal-

tia per la Iesio solnatica anatomo-patologica, i oblidaven per

complet 1'estudi fisio-patologic o dinamic de ]a malaltia.,., quail

en els comen.os dels deseobriments de la bacteriologia. en po-

sar-se de manifest la importancia dels agents microbians, es de-

mostrava llur paper en les iufeccions, peso s'oblidava quasi per

complet I'ostudi de In reaccio del dinamisrne vital... podia als

metges d'aquells temps semblar-los'hi com en contradiccio amb
1'avenq do les ciencies mediques; porn els temps ban canviat, el

progres do los ciencies ds incessant, els corrents cientifles

moderns ni sols en apariencia poden apareixer on contradiccio

amb la Homeopatia, tots sos principis fonamentals do dinamis-

me vital, dinamismo rnedicamentos, infinitesimalitat de dosis i

experimentacio en l'home sa, tenon sa mes plena i eloquent
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confirmacio a cada pas endavant quo donen les ciencies biolo-
giques.

Jo recordo, com on els principis de ma carrera, quan vaig

tenir ocasio d'enterar-me de que a una dida a qui Ii escassejava

la Hot, Ii tou aconsellat per una d'aquelles doves que acostu-

mem nomenar mare do dides=, el que es prengues un remoi

en el que entrava corn a principal element la placenta, assegu-

rant-li quo amb aquest procedir conseguiria millors resultats

que amb tots els medicaments que Ii podien receptar els met-

ges, la impressio d'indignacio i fastic quo em produi Mos co-

neixements sobre toxines i ptomanies, ajudaven a revoltar-me

contra practica tan nianeada de tonament i do rao. No obstant,

quan pels estudis endocrinics so m'ha senyalat, los correlacions

funcionals que s'estableixen entre la glitndula maniaria i la pla-

centa, per intermig de Hors hormones. he sabut deixar preven-

eions de banda, lie sabut oblidar prejudicis, i on recomanar els

extractes organics placentaris, ni'he guanyat l'agraiment d'algu-

nes mares quo a benehci d'ells han conseguit alletar-so Ilurs

fillets.

Sols per prevencions, que avui dia no teneu ja rao de ser, la
majoria dels ntotgos no saben aprofitar-se dels aventatges

quo els reportaria la ntedicacio hotneopatica. Qualsovol nove•

tat, qualsevol medicament, qualsevol mitja quo es proposi per
Iluitar contra los malalties, es avui ostudiat per Academies i
Congresses i experimentat out els hospitals; tan sols contra els
agents medicatnentosos que en quantitats infinitosiutals acostu-
ma a usar la Homeopatia, es fa excepcio; siguem nosaltres qui
romponi aquesta perniciosa habitud.

Donem doncs (com deia en mon article do <La Veu >), als
metges d'avui i als quo seran metgos dema, elements que els
perinetin coneixer aquesta ntedicacio de la que encara avui sols
.es beneficia una minoria, facilitant-nos I'estudi de ses Ibis fona-
mentals i de ses aplicacions practiques. Per a conseguir tan
moritbria finalitat, considero viable la idea do la Catedra de
Medicinci Comp(tr da, teor•ica i hrucliica, i eree com l'instant mes
a propusit per dur-Ito a la realitat, el moment d'efusio que se
guira a I assolinient de l'autonomia del nostre poble; sera Ila-
vors el moment mes oportu perque sota el ideal do Patria, es
logrin oblidar els sectarismes doctrinals. Si aixi es consegueix,
augurem dies do gloria per a la Medicina catalana.
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Discetssio: Dr. Llaurado.

La homeopatia tenia la rao do neixer en el ple domiui
de Les forlnules conlplicades i rutinaries com la triaca, antimo-

ni, etc.; aleshores I'abstencio de la terapeutica feia que els
malalts curessin Ines rapidanlent i mes be que amb la medicacio
al•lopa,tica, sols gels seus medis do defensa natural.

Avui on dia no to rao d'esser la divisio de niedicina at-lo

phtica i homeopatica, essent la terapeutica a seguir no la tera
peutica simptomatica, ni la menys la empirica, sing la terapeu-
tica fisiopatolOgica, que es la quo colnbatent les malalties on els
sews punts d'origen s'obre pas i desterra totes les altres, moltes
vegades.

Es precis quo els rnetges, exercinl la nostra professio amb
tota la conciencia i rectitud possible, servint aetualinent la ho-
meopatia per eseudar, per disfressar accions quo no corres-
ponen a 1'exercici de la Medicina amb tota rectitud.

Es precis que nosaltres aprofitem els inedis do eurar siguin
on siguin i vinguin d'on vinguin mentre siguin exactes i pro-
fitosos pets inalalts.

La homeopatia quo obra segons coneepcions tei,riques no

esta autoritzada en els casos com l'asistolia, paludisine i sifi-

lis per a prescindir de la digital, nlercuri i quinina a dosis suh-

cients; aquesta omisio la qualifico de falta medica.
Prego al Dr. Moragas es convenci de que no to la homeo-

patia cap medicament que com el salvarsau o la quinina demos-
trin tan rhpidament la seva accio beneficiosa als malalts.

No es lloc adequat avui, at margo d'una senzilla cowunicacio

parlar amb l'extensio deguda d'aquest assunlpte porn no vull

doixar passar les afirmacions del Dr. Moragas sense aquestes

petites observacions.

Discussio : Dr. Josep Argemi Laconia.

Dee, despres de recalcar la importancia del terra presen-

tat pel Dr . Moragas, adherirme a alguns dels conceptes ver-

tits; especialment en que hi han malalties on que es indispen-

sable la dosi al•lopatica pet sou tractament just i en que's
deu for us de tots els mitjans terapeutics per at tractament

dell nostres malalts; dit aixb manifesto que si la al•lopatia i la
homeopatia havieu estat molt distanciades , avui amb l'avenga-
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ment de la bacteriologia, de la serologia, de la bacterioterapia,

etc., estem coincidint tots els metges, tots els sisteme^, en el

tractanient especific de les malalties infectives.

Discussio: Dr. Wennbery.

Els metges homeopates deuen exposar amb mes fregfti,n-

cia sos resultats als al•lopates a ft i efecte quo donant cadascun

les veritats tortes on sorbs una medicina norma homo-al-16-

pata que seria la veritable.

Discussio: Dr. Francesc A P. Bedos.

No hi ha en el fons, competencia entre l'homeopatia i

l'aI•lopatia. La competencia esta entre els metges homeopates i

al•Ibpates. En Is practiea de la nostra professio en poblacions

que no fruoixen d'un gran de cultura superior, 1'aventatge est^

de part dels homeopates perque ells, valent-se del misteri que

els envolta, exigeixen l'exacte compliment de les dispositions

terapeutiques i dietetiques i els quo cuiden els malalts es corn-

porten ben altrament.

Nosaltres, els al•Iopates, posem de manifest en una formula

la nostra suficiencia o insuficiencia que un altre company pot

posar do relleu, afavorint no sompre is nostra actuacio.

Crec d'una manera forma que la suggestio quo el metge

exerceix sobre el malalt es el primer i moltes voltes l'irnic me-

dicament i que per lo tant sobra tots terapeutica.

En resum: totes les indications son bones si van dirigides

per recte seny i un gran cor i en el cas de medicar, el metge

den for-ho amb tot l'entusiasme i honradesa posant a benefici

del pacient tots els mitjans que cregui pertinents per a cada

cas sons exclusivismes d'escola.

Rectifccaci& Dr. Manuel Moragas.

Dono les gracies als companys que han intervingut on la
discussio de Ina comunicacio, congratulant-me do la bona acolli-

da quo se li ha dispensat, tint do felicitar-me de que, en darrer
terme, totes quantes considerations s'han adult, vinguin a
confirmar ma tesi. Tine el convenciment fertn, de que el dia

que l'homeopatia sigui coneguda per la majoria dels metges,
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deixarem d'esser minoria, els que ens beneficieni de sos medis

terapeutics. To tota la rao el Dr. «'ennberg, de dir que els

metges homeOpates, deveni exposar amb Hies fregiioneia els

resultats de nostra prictica, raeilitant I'aprolitar-se dels aven-

tatges indubtables do la mateixa. Aquost convenciment lia guiat

ma Comunicacio.

Conforme tambe,auib quo lasuggestio iel regim, intervenen

en la curacio dels desordres morbosos, son aquets elements

sempre do gran vlua, do I'iniportancia dels quals el metge den

saber sempre aprofitar-se'n, abonat per raons, tan d'indole empi.

rica, corn ciontilica, cert tambe, quo als homeopates ens es Ines

facil aprofitar nos d'nquests elements;aixo ve a parlar en favor do

nosaltres, nostres malalts es subjecten Ines fitcilnient at regini o

dietetica; la homeopatia es molt senyora diuen, i jo mai he inteu-

tat res per treure at malalt aquesta prevoncio, ans be, he pro-
curat aprofitar-me d'ella ja que facilita el compliment de les

prescriptions o de les regles diotetiques, peru mai to do sor mo-

tiu per a voler intentar explicar cols amb ells nostres exit

recordi's sols les curacious conseguides cada dia en els infants

i nialalts amb desvari, en els quo la suggestio es totalment

impossible i el ri,ginl ben difleil.

El progres do les Cikncios MCdiquos foragita barreres que

separaven les antiques Escoles; corn diu el Dr. i.Iaurad0, les

disthncies s`escursou, ha desaparegut ja relegada a I'ohlit, aque-

Ila terapeutiea de les triaques i polifarniacs que intentava ju-

gular la malaltia, aquelles que liavien declarat maneada do foua-

ment Ilogic a l'homeopatia: meutre aquesta homeopatia ha

pogut veure plonamont la confirmacio do ses assoveracions i

Ibis fonamentals, la Iorapt+utica simptomatica,os substituida per

la fisiopatologica, i en ella osta la Ines plena eonfirniacio del

dinamisnie vital i medicamentos.

Com a siutesi do les opinions exposades reeordo les parau-

les del Dr. l3ed6s, totes les indications son hones si sou dirigi-

des amb rode seny i un gran tor, elles eoniirnion la necessitat

do procurar medis quo facilitiu el coneixenleut de la nicdicacio

homeopittica, els quo eneara ens tituleni honirOpates, posseini

tota classe de medis per a coneixer ols exits que consegueixon

els que es titulen al•lopates, i no dubtem, per exeniple, en apro-

fitar-nos de la seroterapia en benefici do nostres nialalts; els

quo no es titulen homeOpatos encara quo confessin nostres

exits, no poden for-ho igual, desconeixent els medis amb que
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obtenim nostres curacions, encara que a mida de nostres mo-

destes forces els procurenl divulgar, fa 29 anys que sense inte-

rrupci6 a Barcelona es ve publicaut la <Revishl Ilomeopatica»,

a beuefici de la saint dell malalts i per ajudar a que desapare-

guiu les barreres que manlenen la Medicina dividida on Escoles;

es do necessitat, procurar sigui millor coneguda i per tan esti-

mada, la Medici ha IIomeopatica, jo advoco com a medi per con-

seguir-ho la creaci6 de la Catedra de Medichm (Amilao wla leo-

rica i jn•nctica a la que ho fet roferNncia.


