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INFINITESBIAl S H( )NIEOPATIQITES

pel Dr . MANUEL MORAGAS i GRACIA

L'acollida que el darrer Congres celebrat a Tarragona, dis-

pensa a la ineva comunicacio •Necessitat del coneixement de la

Medicina llomeopatica i sa valua tearica i practican, m'enco-

ratja per a venir novament a tractar de questions que fan refe-

rencia a la meva especialitat terapeutica.
Passats ja aquells temps d'exclusivismes doctrinals, mantin-

guts sols per veriuoses Iluites d'escoles, ja no es possible avui

dubtar dels exits clinics que conseguim a benelci de nostres do-

sis infinitesiinals.
Les Ciencies Modiques han progressat prou per a no apa-

reixer les curacions liomeopatiques coin a cosa insolita, inexpli-

cable o misteriosa, que era mes facil negar que eompendre, avui

ja les orientations cientifiques modernes, amb Ilur aven, inces.

sant, sembla venen a aportar-nos sous Pets i nous arguments,

que posen de manifest l'imniens ciunul d'energies que inclou el

iron de l'infinitanient petit. Dintre aquest camp, cada dia va

aclarint-se i eixamplant-se inns el radi de l'exteusio de nostres

coneixements. noes fets venen a corroborar el criteri Hahne-

mannia que de temps venini defensant, posant cada dia a nostre

abast nous arguments que ens permetran conseguir explicar-

nos perl'ectament el perque del poder curatiu d'aquests agents

terapeutics do que taut temps s'ha arribat a dubtar de slur ac-

eio, sots perque era mes Vicil negar-la quo explicar-la.

D'igual nianera, que com fa relativamont pot temps, la Me-

dicina sols coneixia i sols estudiava les influencies morboses

dels agents, ja fisics, ja quimics, ja vius, solament quan aquests
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eren revelables a nostres grollers sentits, no coneixia tampoc la

Medicina la iufluencia terapeutica dels agents fisics, quimics i

vius. mes que quan aquests eren tangibles, quan eren revela-

bles pets procedirs flavors en us. Vingue I'aplicacio del micros-

copi a crear la bacteriologia, revelant-nos l'existencia d'un nod

mon d'agents quo, sons sor acusables a nostres sentits, pertor-

baven i iufluien poderosament sobre la vida... i aixi mateix van

venint noes estudis d'immuuologia, endocrinologia, anafilaxia,

col•loidoterapia... posant de manifest les iulmenses energies do

l'infinitameut petit, energies que mai ningu, excepts l'Homeo-

patia, havia pogut sospitar que tinguessin tan Fonda influencia

sobre els processor vitals.

Ja avui, on la sang, a mes a mes d'elements microse6pics

d'uua coml)lexitat ja do per si inversemblant, van posant els

moderns ostudis do manifest, la presencia i trascendental im-

portaucia d'infinitat de noves substancies que en quantitats im-
ponderables, insospitades, tenen intervencio en els actes mes
fonamentals do la vida, tart en 1'estat de salut, coin en el de
malaltia, substancies diferents, encara que molt semblantes,

perO que teuen de could que totes elles actueu en quantitate in-

finitesiinals.

Avui, gracies a l'analisi biologic, es comenga perfectament

a coueixer l'existencia i manera d'actuar d'aquestes substancies

imponderables, variables segons les conditions fisiolOgiques,

patologiques i adhuc individuals. quo liar poder indica, precisa-

ment, en Ilur infinitesimalitat, quo a l'igual que les dilutions al-

tes liomeopatiques, no es poden aillar, ni earacteritzar, ni adhuc

descobrir, per tots els mitjans d'analisi fisico-quimic, perO que

son revelables perfectament per Ilurs efectes biologics.

Si s'haguessin esmerQat en estudiar ols mecanismes d'accio

de les medications homeopatiques, sols la meitat del cuulul
d'energies i patients investigations de laboratori dedicades a
desentranyar i compendre els mecanismes de la immunitat i
anafilaxia, podriem avui ja compendre la manera coin influei-

xeu sobre les diferents reaccions biologiques, llur mecanisme
terapeutic; ja no estaria la Homeopatia embolcallada dintre les
tenebrors quo encar enfosqueixen sor exits clinics, Iluirien ja
aquests exits amb tot l'esclat do sa Hum, aclarint amb fulgor ra-
diant el camp de Ia Medicina, i dols seus aventatges no se
n'aprofitarien soh una ininoria de metges, entraria plenament
en In practica diaria, sense diferencia d'escoles ni doctrines, el
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metge homeopata seria un especialista mes, que dedicant sos
estudis a aquesta branca de la Terapeutica en benefici dels ma-
lalts, seria son consell sol•licitat per sos conrpanys.

1)e totes maneres , les recerques encaminades a aclarir els

mecanismes de la immunitat i de I'anafilaxia, han aportat a la
Medicina bona collita de dades, bona riquesa d'idees, que pot

donar-nos Ilum respecte a I'accio i poder de l'infinitament petit,

pot aclarir-nos el mode d'obrar els infinitesimals homeopatics,

explicacio que, si do moment no tinguds trascendencia practiea,
la podria tenir des del punt de vista d'orientacio i organitzacio
de successives iuvestigacions.

Havia sempre predicat I'llomeopatia, que l'accio dels seus

medicaments no devia ser explicada , fisicament, ni quimicament,

sing biologieament , influint sobre la unitat vital o consensus or-

ganic, pero no li havia sigut mai possible explicar el paradoxie

fet qae substancies que, a in dosi usual ordinaria , no manifesta-

ven influencia sobre les reactions organiques , que estaven en

apariencia faltades en absolut d ' accio fisiologica i terapeutica, al

ser usades a dosis infinitesimals , al ser dinamitzades amb els

procedirs que emploa I'llomeopatia, conseguissin impressionar

el dinamisme vital, fins poguessin amb fernra garantia d exit

ser aprotitades per a fins terapeutics.

Molt s'ha estudiat en aquests darrers temps , sobre propie-

tats especials que adquireixen els cossos considerats tom Hies

innocus al pendre les propietats fisiques propies de I'estat
colloidal , relacionant-les amb I'extrenia petitesa de Ilurs parti-
cules arterials o micoles, a la consegnent multiplicacio de Ilurs
superficies de contacte , al seu poder d ' absorcio, a llur constitu-

cio, a Ilur poder osmotic , quo fa dels col•loides cossos particu-
labils i sensibles als canvis do les conditions fisiques

exteriors , temperatura , pressio, humitat, tensio electrica, etc.,
que podrien explicar diferents maneres d ' influir els infinitesi-
mals sobre la vida.

Pero no ds a aquests capitols a que avui vull prestar aten
cio; es al capitol dels moderns estudis d'im ►nunologia on entrare

en recerca de fets que venen a confirmar In llei de la similitud

i el perque de I'aceio dels infinitesimals

Quan els treballs de PnsTErn i sos deixebles, vingueren a
posar de manifest l'origen microbic de les malalties infeccio-

ses, quau demostraren que la inoculacio d'un cultiu atenuat o
esterilitzat preservava d'ulteriors infections d'aquell microbi, i
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posteriornrent, els treballs de Roux i YERSIN sobre Ies toxines,
i els de 13nHRINc i KITASATO sobre les antitoxines crearen la se-
roterapia, pot so podia Ilavors pensar que aquells treballs orien-
tats en el sentit de conseguir resultats immediats per a prevenir
i curar les infections per les relations que els nrierobis o Ilurs
toxinesprovocaven on I'organisnreviu,poguessin aquests fets ser
presentats a favor de i'horneupatia, pero a 1'auar-se generalit•zant
I'us de si^rurns i vacunes, nous fets han vingut a il • lustrar la
qi estio, han vingut els inesperats descobrinrents de l'anafilaxia,
general i local. i rues endavant, s'ha observat que accidents molt
pareguts i this identics als produits per Ies albunrines d'origen
rnicrobih, podien ser provocats per substancies que fins Ilavors
havieu sigut reputades com a inertes.

Aquest cumul de fets nous, han aportat a les Ciencies Wdi-
ques, una infinitat de fets nous, per als quals s'han treat noves
paraules per a senyalar-los.

Tota subst'ncia que escapa a I'accio transforrnadora diges-

tive intestinal i hepatica, on una paraula, a I'accio defensiva de

I'aparell digestin, ha de sofrir una digestio parenterica, i flavors,

fora d'aquell aparell, els teixits vius donee naixeni-a a una serie

de ferments especialment adaptats per a aquesta funcio, actuen

ja en els rrrateixos teixits originaris o que passant at medi intern,

donee als humors roves propietats, dimauades de la presercia

d'aquests ferments, que soi: a la vegada, digestius i defensius.

Totes Ies subst;incies quo t'organisme es veu obligat a di-

gerir en son medi intern , son antigens. Els ferments digestius

que produeix l'organisnre en ses digestions internes son avti-

COSSOS.

L's motiu d'orgull per a fa Medicina Catalina, que fa ja

15 anys fossin En Tumor) i En I'1 i SIINvJ l1, qui eorneneessin a

entreveure i a senyalar Ies relations del problema de la irnnru-

nitat amb els mecanismes iutirns do ]a nutricio.

Co que at prineipi era sots un capitol de la hacteriologia,
Sao que es pensava poder explicar per teories fagocitaries i hu-
moristcs, doctrines partidistes en darrer terme, avui ja es rela-
ciona amb els processos fntims de la nutricio. anrb els canvis
quirnies i anrb les modificacions Ileugerissirnes en general lets
equilibris ffsico-gimics; reactions panorganiques, totals, encara
que afectin mes directament a determinats teixits, s'han d'estu-
diar en relacio amb la unitat vital, anrb el dinamisme organic.

No sols son els microhis i Ilurs toxines els que produeixen
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anticossos . ABDERRUUALDEN ha demostrat , quo la introduccio pa-

renterica d'aliments dona Iloc a la 1'ortnacio dels ferments co-

rresponents, SetEnrci ; ( 1909 ) ensenya que in .jeccions intraveno-

ses successives d'extracte de placenta , quo la injeccio taquifi-

lactitzant , qualsevulla que sigui of material emprat , produeix

una intensa commocio quimica o fisico-quimica en la coinposi-

cio i equilibri colloidal dels teixits , provocant l'actuacio 0

favorint la influencia de les bacteriolisines naturals i estimulant

els mecanismes de defensa natural de I'organisme.

Cita Ell Pr I SUNYER, contestant ell la Keial Academia al no-

table discurs d'ingres d'En SALVAT, recents experiments de

MIUNCI< FRAENKEI . ( 1920) que demostren que es pot protegir els

animals d'experiuientacio contra diferents batteries fortament

viruleutes , usant materials menys inofensius : bills, Ilet , certes

grasses, diferents saprofits aerobis , diversos materials que en

alguns casos es mostren mes eficacos que les corresponents va-

cunes . Cita tambe experiments d'Et TnimO en que amb la mes-

cla aseptica de rovell d'ou amb la seva clara, despres d'uns dies

d'estufa (oviscrum ) proven I'infeccio per I'antracis i altres mi-

crobis d'una manera no especifica.

Davant de tart inesperats fets es possible nrostrar - nos sor-

presos, es posible intentar dubtar ja dels exits. dell constants

exits, que fa cent anys venim assolint els bomeopates a benefici
de nostres medications infinitesimals'!

1'rovem atnb aquests antecedents d'intentar donar uua ex-
plicacio del mecanisme d'accio d'aquests intinitesimals , la Ilur

manera d'actuar o d'influir sobre les reactions fisiologiques o
patolugiques vitals.

Jo equipararia els infiuitesimals honieopatics als antigens,

no o brarien per Ilur accio fisica ni quimica, sing per accio vital,
inIIuirien sobre el dinamisme organic , serien substaucies quo
escaparien a I'acciO defensiva de I'aparell digestiu, provocarien
la formaeio ('anticossos, i d'aquests anticossos dinianarien Ilurs
propietats terapeutiques.

Les nostres dilucions tiudrien molts punts de seniblan(,a
amb les solutions col•loidals, quan ajudades amb les correspo-
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nests sucucions . augmenta la diluei6 de la suhstaucia mare, mes

alta es la seva potencialitat, mes extrema ha de ser la petitesa

de ses particules materials , mes seniblant seria als col • loides,

mes facilment escaparia a la digesti6 intestinal. provocant la

digestio parenterica a beuefici dels ferments especials o anti-

cossos. l ' accio dels medicaments homeopatics no dimanaria de

Ilurs efectes primaris, generalment fisies o quimies sing de llurs

efectes biologics, actuarien per intermiedi dels anticossos que

creen.

Aquesta manora d'interpretar la madera d'actuar els infini-
tesimals homeopatics, podria donar-nos Hum sobre molts fets
d'una realitat indubtable ja que son d'observaci6 diaria i que

per Ilur constancia it presentar-se fins ham signt elevats a la ca
tegoria de Ileis.

Podria fonamentar-nos la llei de siuii,hill, siaeilia siueilibus

curctnhor ja senvalada per Iltt'OCBATES, pero de la qual no s'ob-

tingneren veres aplicacions tins quo IIAIINEMANN crew, la Materia

Modica Experimental, fonamentaut-la on l'experimentacio en

I'home sa, la infinitesimalitat de dosis, dinamisme vital i dinamis-

me medicamentos. Els exits que dui-ant m6s de cent anys venim

conseguidt els homerpates, a l'igual que els que ve conseguint

la iuununologia. confirmed plenamemt aquests principis fona-

mentals, que An tambo els quo orienten la moderna Riologia.

L'aeci6 do les dilucions homeopatiquos, con la do la major

part do substancies inlinitesinials , resultaria (conforme deixa

sentat RWCiIET) del conflicts do dues substancies que isolades

son inactives. Aixi es presenten els fenbmens de I anafilaxia i

antianafil;ixia, per no citar-ne d'altres, es manifests en oils la

intervencio de dues substamcies infinitesimal.", quo es combinen

i quo mentre es madtenen isolades per si soles no tenon cap

accio, per si soles son co npletament inertes sens que donin la

miss petita mostra de la seva presencia.

Aixu sentat, ens podrieiii explicuu• pefectament un let de

que Hies d'una volta se d'ha volgut treure argument per a Hagar

aecib a les niedicacions hodieupittiquos. Iii ineilicanient quo pal

quadre sindr6mic quo presents el malall no estigui plenament

indicat, no reporta al pacient bencfici, no es poden notar posi-

tius efectes d'aquesta medieacib, perm hen individualitzat el cas-

buscant el quadre patogenic del medicament que enquadri ple-

nament ansh el quadre morhos que presemta el malalt, en una

paraula, despres d'haver conseguit fer una bona elecci6 miedica-
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mentosa, els efectes curatius no tarden a manifestar-se clars,,

patents i riipids. Els medicaments homeopatics els efectes dels

quals no obren direetament, els compararia a I'accio taquifilac-

tica analoga a la. que s'obte injeetant a un animal preparat, quo

esta on anafllaxia latent, una petita quantitat de serum, que con-

segueix efectes preventius i curatius.

Sintetitzaut la meva idea, podria dir que moltes do les me-

dicacions homeopatiques, obren per productes humorals reac-

cionals similars als que l'organisme oposa fisioli,gicament per a

Iluitar i venter a les anomalies de son funcionament, seguint la

gran Ilei general de I'accio i la reaccio, que fa que una modifi-

cacio provoqui una modificacio en sentit contrari, que dona per

resultat el restabliment de I'equilibri fisiologic o salut.


