
1)ISCURS INAUGURAL.

Ex(',ELENTISSIM SENSOR:

MoL C ILUSTRES SENSORS:

Sien roes primeres paraules do agrahiment en vers vosal-

tres, dignes representats do l'autoritat en totes ses modalitats.

per haver vingut a donar relleu a Ia sessio inaugural del IV

Congres de Metges de Llengua Catalana.

SEN SOItI:S: v

Que amb Ia vostra hermosura y les vostres gales doneu

realr<, a aquest acte, grans coerces.
Colegues: que de Ilunyanes comarques haveii vingut a

pendre part en les tasques a realit z ar on la quarta reunio de

Metges de Catalunya , ben vinguts siau a Ia nostra Beata Gernnda,

com I'anomenava tres segles enrera en Johan Rafel Moix (1), met-

ge nascut on el Ia.Si,Gerona ja era Ilavors gloriosa y segueix sent-

ho, podra no ser hermosa , pro to un ends que enamora al artista,

y captiva al arqueolech , y ses gestes han sigut y son, den inna-

gotable per l'historiador ; ella vos acull joyosa perque espera de

vosaltres remei per adaptarse a Ia vida nova.

Complert amb lo deure de cortesia, dech dirvos que la
equivocada hondat d'els Congresistes do Tarragona m'ha portat
a sitial , tal volta sots pensaren on lo gran amor que tincli a tot
lo que fa referencia a Ia vida corporativa de la classe medica,
pro no varen adonarse do que havia traspassat lo Ilindar do Ia

I Johan Raphael Moix. on lo Proleg de Ia seva Obra blethodi niedendi. Ge-
neve, 1612.
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vellesa y que les meves facultats morals i fisiques ban decaigut

y per lo tant,amb impossibilitat de continuar la norma d'intelec_
tualitat aportada per els mous antecessors en of carrecli, quo com
sabeu, foren un renomenat cathedratich, un expert clinich v un
eximi escritor qu'a flies de saber les diciplines mediques avui en
boga coneix a inaravella lo quo feren els merges que visqueren
en els bons temps do la dinastia catalana.

Mencomano fervorosarnent a vostra voluntat per escoltar-
me of pock rato qu'he de cansar vostra atencio, no vaig a for un
discurs, pro si, a exposar lo quo at men entendre eonve e iute-
ressa for, per traure lo profit possible de les nostres reunions.

No haven de for medicina especial, els metges do Catalu-

nya saben gorir y curar coin curer y goreixen els dels altres
paisos. No volem esser esqueig, ni fiol d'el arbre de la ciencia
inediea y si solament ramuda branca on la que si dongui

fruit de cap de brot.
Tal vegada hi haura qui trobi quo sols distingirnos

pel lleuguatge. No. Ens servim do la lleugua catalana, en primer

terme, perque es Ia nostra y perque fora ridicol qu'al inquirir
dades y referencies de la gent del poble, qu'lian do serviruos

per despres donarlos-hi consells y ensenyances ens valguessim

d'una lleugua exotica Y no es quo rebutgem les altres, y tan es
axis, que molts d'els nostres que sobre-ixen, ho fan amb idioma

germa del nostre. Conscieuts do que lo benestar d'un poble

descansa sobre la salut publica, haven d'adressar els nostres

estudis a servar la rac'a. nlillorar els actuals individuos y fer

creixer la poblacio.
Avuy esta universalment reconegut quo ]a Mledicina se veu

impelida a ocuparse de quelcom mes quo d'el patient y qu'ha

de moures en un ambent social per inquirir el com, of perque y

quarts son els que sofreixen.

Per a.cangar tai desitg es menester en nosaltres un esfor(,

per nioure l'opinio general, fent-li remarcar que'n lo perta-

nyent a saint colectiva, son a la cua d'els pobles d'els quals

haven copiat els adelantos qu'ens fan agradable la vida y per a

fonamentar-ho permeteume vos dongui un compendi de lo que

passa a casa nostra, referent a malalties evitables.

Deixant a part la ciutat de Barcelona (1) que per si sola re-

1, Poblaei,5 de 619.000 babitank, ne naixeren 15.5nf; en moriren 17 7CO y a mes 1.165

nascats worts.
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presenta la quarta part do la poblacio de la Catalunya actual y

que'n to que pertoca a sanitat, coin en moltes altres coses, to

una caracteristica especial, recollint a I'engros les [jades do les

estadistiques oficials , trobarem qu'en Many 1919 tenien les co-

marques catalanes una poblacio d'un milio sis cents mil habi-

tants , en nasqueren 35.500 y en moriren 3(1.600, lo que dona till

aument natural de poblacio de 4.900; xifra ben esquifida , palesa

mostra de la conveniencia de Inillorar - la si teninl desitjos de

veure poblada y forta la rostra terra.

Si a lo apuntat hi afegiu que per durant to mateix any, prop

(Fun miler (907) d'infants nasqueren morts o moriren at naixer

y qu'un centenar do dones perderen Ilur vida at deslliurar lo

Fruit de concepcio y qu'en igual periodo mes de 6 .000 criatures

menors de tine ant's deixaren do vivre. iTrovarem 7.000 vieti-

lies, qu ' en gran part podien haverse salvat! ;,Corn? Portant a

totes les Ilars desde la del minso poblet a la de la ciutat populo-

sa to Grit d ' alerta sobre la mortalitat qu'ens agota, fent avinent

qu'estil en els nostres possibles minvarla, seguint els consells

de profilaxis quo tenen establerts altres paisos.

Els pobles que caminen per les vial trassades per la Cien-

cia han vist desapariixer certes malalties . La Verola (piqo1(a)

qu'encar a Catalunya va matar 236 persones , clinicanlcnt no la

coneixeu certs pobles d'Europa.

Lo Vomit negre (Celiae grotj(a ) qu'atla a America hints y

tarts milers de victimes ocasionava cad'any y quo del men re-

tort (1870; va espavorir Barcelona , avuy es desconeguda.

El 'hifus qu'en l'any 1919 va ocasionar 700 obits ( descontat

Barcelona ) en terres catalanes , esta prop lo dia que sera retut y

sera realitat to que fit pock digue FLEXNE R (1) qu'els fills de la

generacio actual sentirien parlar de la Febre tifoidea coil d'una

malaltia historica.

Permeteu - fie is que ve a tom dirvos qu'en REINKE a Ham-
burg y en MILLS i Laurence ( E. IT.), van observar qu'al minvar
la mortalitat per tifus (deguda al sanejament d'a(luelles pobla-
cions) minvava al ensemps la mortalitat per les altres nlalures,
to qu'ha donat ( loch at teorema d'l I:1%EN (2), quo senyala quo per
cada wort per tifus quo s'evita , resulten tres defuncions menys
per altres afeccions . I)e modo, quo d'haver evitat les 700 defun-
cions per tifus , hauriem guanyat prop de 3.000 habitants.

(1 i IIIARANON. Conferencia en Santander , 1229.

(2) .1117icn.i.o. Conf. It. Acad. N. de Medieina. Madrid, Murzo 1921.
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La febre de les parteres, qu'es sols un seguici de les mans

brutes d'els que les cuiden quau desiliuren, va emportarsen a

Catalunya 104 dones.

Les passes de garrotillo han desaparescut y els casos isolats

son vensuts quant lo metge es cridat a I'hora, malgrat aixo,

en I'any qu'historiem, encar en moriren 227 criatures a casa

nostra.

Aqui podria acabar la relacio de les malalties sobre les

quals tenim recursos per evitarles, mes n'ha una que, per lo

gran numero de paisans nostres qu'aclapareix, val la pena de

citarla, la Tisis, on I'any 1919, va matar 2.000 subgectes, y si he

es inalaltia que no creix amb tanta rapidesa com les avans

apuntades y segons els calculs d'els tisi(')lechs, per cada un quo

mor, en queden deu de iualalts, tenim 20.000 tisics que passegen

y senibren arreu la grana qu'ha do porpetuar lo sal.

Afortunadanieut, no es llunyh lo dia quo sera vensuda.
Metges y Biuleelis la tenon asestjada y entre els capdills que di
rigeixen la brega. n'hi ha d'els nostres y en aquest mateix Con
grds se vos diran les manyes a que havem de recorrer per ven-
cerla.

Ill ha tambe entre les malalties evitables, ones de vergonyo

ses quo si be no donen crescudes xifres do mortalitat per elles

soles, denotes on gran part dels que les porten una depravacio

moral y mes quo tot determines en l'individuo usa degradacin

fisica qu'isflueix poderosament en !a degeneracio de la raga y

son les que ocasiosen la inajoria de casos de nascuts snorts. Vi-

gilant carts indrets y anrb una educacio especial, se disminuiria

el tal flagell.

Convindria igualnent inquirir el com y el perque es tan
frequent la Jerid«ra. 3.:00 morts en 1919, malaltia que tot-lion
sab que si be en la majoria de casos mata de cop sopte, els que
de la sort s'escapen, viuen aire ferits y coin a tals pooh o gens
aptes per la vida de relacio, son en gran part partides fallides
en la poblacio util.

Cal tambe averiguar si minva o creix la poblacio de golluts
y cretins que se troba arreu on les valls y serralades pirenen-
ques, y si be les dites tares no son encomanadisses, els indivi-
duos que les porten, en sa majoria tenon nrigrat l'organisme y
limitada la inteligencia, to qu'els dona un graii d'inferioritat
qu'els fa dignes d'un estudi sorios per millorar Ilur condicio y
mes que tot per evitar la perpetuitat de Ja mena.
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Per cloure In. serie d'afeccions morboses que perjudiquen

4'estabilitat de la poblacio Catalana , vull parlarvos d'una malal-

tia que, sols a deixadesa o egoisme ha d'atribuirse el que perju-

-diqui a molts dels vehins de certes comarques. Lea tebres, com

l'anomena el poble, el palztdislne, corn en diem els metges,

d'elles s'en coneix la causa y es infalible to remey que rebaixa

llurs accessos, pro amb aix6 y tot les sofreixen el conjunt d'ha-

bitants de certes rodalies. Els quo les agafen son malalts inter-

mitents, pro a la Ilarga. Ilur sang s'empobreix y va decaiguent

la comptexio mes robusta, posant-la on condicions d'arreplegar

tots els mats; to que fa quo ella en si figuri en les estadistiques

amb xifres molt petites (14 morts I'any 1919) (1).

No me pertany on aquesta ocasio disortar sobre tai enfer-

-metat, pro si quo val la pena do for Constar que desde temps

molt preterits fins a ultims de la centuria passada, fou un flagell

do les terres empordaneses, sortosament avuy ha casi desapa-

resent, y molt mes que per aixo me pertoca dirvos que si no lee

desterrem Weis lloehs en qu'encar n'hi ha, podria esser que im-

buits per humanitarisine d'oficina, servis de pretext a un poder

nascut fa poe y que to In. fal•lera d'arroglar tot to mon, ens en-

vies tins delegats per estudiarla (ja ho ha fet amb una regio

germana rostra) coin si fossim de les terres del cor de ('Africa o

una ilia de les perdudes en el Mar l'acifich (2).

Finida In relacio d'el grau d'intensitat amb que les malaltios
mermen In. poblacio do In. nostra terra, vaig a dirvos on poques
paraules to que estimo nocessari s'ha de fer per posar-nos on
condicions per desterrar-les.

I,n primer forme tots havem d'adoptar una regla do recta

moralitat que senval sons diferencies el nostre doure y ser-

veixi de nornla a rostra conciencia per confeccionar les estadis-

tiques veritat de les persones, lloehs y coses infectes; sons elles

es imposible I'adquisieio de fets qu'han do servir de guia a els

treballs de profilaxis. Es hen cert qu'els paisos que no tenen es-

tadistiques o les tenon oral fetes, son els que necessiten de mes

ajuda sanitaria y per doloros que sia el dir-ho, el nostre es tin

Wells.

Puch assegurarvos qu'en to referent a estadistiques de nmr-
bililctl, son contats els metges qu'en fan v no es dificil trobarne

A) Cap en la provincia de Gerona, I Barcelona , 5 Lleyda, h Tarragona.

(2) La Cannpana anfipaliidtca en Lapana, por I). M.ix1N.O SKLLA ; nuins . (1 y 7 del

aBoletin de Is Liga de ]as Sociedades de la Cruz Roja . - Ginebra, 111arzo y Abril de 1921.
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que les fan a bell-till; per to que toca a les de ntortttlitat,

de fonamentarse anlb t'asseveracio que fa to metge pet Registre

Civil, s'hi troben voluntaries equivocations; hi ha qui tots els ma-

lalts que se Ii moren, ho son per colalpeo cardiac corn si I'ultim

esbatech d'el cor no fos to que acaba alnb la vida de tot-hom.

Els metges, per to sol fet de ser-ho, tenim to deure de fer a

conciencia to cons sanitari; els que fan do Fart y do ]a ciencia

mediques un ofici, cal obligarlos, hi crech, com diu tin ilustre

metge (1) qu'els «que aniaguen o enganyen atentan contra la vida

d'una munio de ciutadaus y son indignes do l'impunitat que la

societat els otorgaa.

Anib estadistiques fetes honradanient, sabriem quarts y a

lion se troben els malalts encomanadicos y podriem tot seguit

utilitzar els mitjans quo to establerts com a certs la ciencia per

evitar s'escampi una malaltia que podria delmar tin poble.

Conegut to numero yy classe d'els malalts encomanadihos,

havem do posar-los en condicions per restablirse y que no pu-

guin causar (]any.
Coln? Ilospitalitzaut a els mancats d'els indispensables

recursos per sufragar no sols els gastos quo ocasiona la malal-

tia si que tambe els necessaris per to compliment de les mides

de profilaxis qu'assegur I inimunitat per els vehins del poble.

Ningu to dret a for de Ilur domicili un focus de pestilencia.

Fixeu-se be, que no demano ('Hospital per a tots els ma-

lalts; ja tinch dit en altra ocasio quo l'Hospital no ha de ser may

per els ricks, ni tampoch un hostatge per vagabundos, pro sent-

pro ha d'esser un Hoch provehit d'els mitjans necesaris per cu-

rar a un esguerrat o recollir malalts quo no poden o no deucn

ser cuidats a Casa Ilur.

Establint una serie d'Ilospitals, quo podrien esser una Casa

isolada en els poblets, edifleis especials en vlles, caps de dis-

tricte o centres de comarques, amb numerosos serveis y ben di-

ferenciats en les ciutats, flavors tindriem nianera do for obra util.

Lo veil refran

a 1'1lospital t'en vas

cap o cabell hi deixaras

avuy no to fonament. L'Ilospital dare to qu'esser lloch obligat

per investigacions cliniques, consultori per malalts que no ne-

cessiten estar allitats,casa de curacio per els que han de soportar

A' MARAWON IOC. Cit.
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una operacio qu'els desiluiri de greus molesties y estada ohliga-

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

alivio, tot dubte diagnostich ha de ser aclarit.

Abunden a Catalunya les viles y pobles que de molt temps

ha tenen Hospital y en altres se conserva memoria d'haver-lo

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

tablir els desaparescuts y for corn so trasformessin els actuals per

adaptar-los al servei qu'han do Adhuc els mes petits

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

salut y si el guayta fos cuidados podria couvertir-lo en domicili

professional y ferne una oficina do Sanitat.
L'Hospital modern es lo Santuari abort la ciencia declara

els misteris do la lledicina; s'hi entrem sovint y amb devocio,

ens sera donat lo poder de crear 1'ambent quo tant necessitem
perque la gent, sia de la condicio social que vulla, ens ajudi en

la lluyta qu'havem d'empendre contra les malalties evitables.

Me falta autoritat per donar-vos consells pro me sobra ex-
periencia per advertir que, si no fem en serio y depressa obra
sanitaria, les ansies de grandesa, ]a superioritat que desitgem

per la nostra terra, seran pura vanitat, puig ens trobarem amb
una Catalunya sense Catalans.

HE DIT


