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UCINCIONAMENT I)E I,LUHS BALNEAHIS

pel Dr. D. LLUIS SOLER CANELLAS, de Tarragona

Es tat l'importancia que to avui dia la terapeutica hidrold-
gica do les malalties, es tat of costuni d'anar a pendre aigiies a
I'istiu i es tat el maren(tynutn quo regna en la giiestio dels Bal-
nearis que ca! pendre certes, sing mides, at meuys orientations
respecte als tins prictics do dites aigizes minero-medicinals.

Clar es que tracto solament d'enfocar-ho als manantials do

Catalunya i no solament per tractar-se d'aigiies de la rostra

terra sing tambe per la persuasio de tenir uua riquesa hidrolo-

gica medicinal de tat viilua que algunes varietats d'elles son su-

periors, i de molt, a llurs similars det reste d'Espanya i sobre

tot de t'Estranger.

Mes aW) es precis que se sapiga i sobre tot que s'acrediti
convenientnlent; es precis que es destorri I'abds d'anunciar que
serveixen per a tot, per a no caure on el ridicol quo siguin un
ciii-alo todo, i es precis quo a cada varietat d'aigua se Ii designi
les malalties a les quals pot ser ntil.

Catalunya n'es prodiga on aigdes minoro-medicinals i sino
que Ito digui la Provincia on tenim el gust de reunir -nos avui
on c' nclave cientific; Girona to mes de 100 manantials i aigun
Wells de miueralitzacio tan eneertada i de termalitat tan ensope-
gada quo prow gojoses so tindrien algunes regions d'Europa de
posseir-los; i qui diu de Girona din de Lleyda i de Tarragona, i
qui din do dites tres provineies catalanes diu de Barcelona.

No caure on la temptacio d'anomenar- los ja quo de fer-ho
semblaria que fos un reclam per als afavorits, i uu oblit per als
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restants, roes si repetird una volta mds quo tenim tin tresor
immens i no ens on sabem valer tant per no dsser coneguts o
assequibles els modestets, coin per anunciarlos exageradanient
i sense socol cientific els explotats.

Dit esta que la classificacio esta feta i la catalogacio dots
Balnearis tambe; ja sabem quills elements tenon, a quina altura
se troben els Balnearis, quina temperatura tenen les aigiies i
this sabem per quines malalties estan anunciades, riles si pen-
sem seriosament en 4.o que son i en ^'o quo poden dsser, en ro
que tenon i en co que ens diuen quo tenon, i en (o quo curer i
en qo que ens diuen que curer, veurem que en les modestes i
desconegudes no s'aprofita alto que de molt aprofitable tenon i
en les explotades moreantilment es va do dret al reclam i a sal-
var la situacio economics del present no tenint en compte quo
s'hipoteca potser per sempre Is vortadera utilitat do dites
aigiies i el bon nom dell Balnearis de Catalunya.

Aixi veiem que surten anuncis rimbombants en els rotatius
i varietat d'impresos on els quals una mateixa signs, absoluta-
meut els mateixos manantiii curer tart el restrenyinient coin
les diarrees do is classe quo siguin, sent una panacea per a tota
mena de tos i produint resultats iucreguts en malalties de la
sang, etc., etc.

Arno d'establiment lie conegut quo parlant do los seves
aigiies, indicadissimes per a certes malalties, m'lia assegurat que
sou tan radio-actives que sense afegir-hi res revelen meravello-
samenl les plagies fotoj .dfijues coin podria for lio el bany rove-
lador mds perfoccionat.

Si dels explotadors passem als Merges - Directors oficials,

amb totes les atencious degudes als niateixos i sense auim d'o-

fendre'ls en el mds minim i salvant molt lionroses exceptions,

haig de dir penosameut quo alguns Wells em fan el mateix efec-

to que Is policia que s'envia d'una poblacio a l'altra, quo per

m6s ciencia policiaon que tingui i per mds bona voluntat que hi

hagi es troba quo necessariament desconeix completament els

costums dels ciutadans i per tant tedricament tot el que es vul-

gui, mes pnccticament un ridicol continu; lletge- Director he

vist quo pie de cii^ncia hidro-mineral no fa altra cosa quo pres-

criure a tots els nialalts que veu, el mateix, els mateixos vases.

d'aigua, els mateixos banys i a in mateixa temperatura i durada

les mateixes iuhalacions, absolutament les mateixes pulveritza-

cions i tot quant esta muntat en 1'Establiment que dirigeix.
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Aixo no pot ser ni deu subsistir; els Catalans devem ser roes

seriosos i mes cientifics, mes practics i menys explotadors;

haven de procurar per tots els mitjons que els nostres Balnea-

ris i els nostres manantials siguiu els rues rics

del mon i que a ulls clues els malalts obeeixin la indicacio facul-

tativa sense discutir i sobre tot sense revelar-so volent anar a
cerear fora do casa alto que a casa tonim tint a dojo i taut bo.

Yaqui quo els metges de Catalunya tots plegats i valent-

nient revolucionin l'estat actual de coses i facin una classificacio
clinica de les aigiies minero•medicinals de Catalunya i ningu

rues indicat que els mateixos companys que exerceixen on els
pobles on Iii ha manantials perque arrepleguin totes les dades
priletiques de cures fetes per dices aigiies a ti do catalogar-les
conveniontment i anar obertament a 1'especialitzaci6 clinica de
totes les aigi es minero - medicinals de Catalunya.

Si de co dit breumeut do les aigiies passem a veure coin
funcionen alguns do Ilurs Balnearis, ens trobarem amb quelcom
pitjor.

j4ue diriem si en un establiment frenopatic on s'hi tauquen
malalts, v. g. erotics, ultra la medicacio iudicada se'Is donessin
sessions sicaliptiques? z,Que del que als atacats
de mania persecute ria els hi projectessin pol•licoles policiaques
de marca americana?

Dones aixo passa a la major part do Balnearis quo per tenir
of servei de fonda arrendat tracten a tots els aigiiistes do la
mateixa manora; aixi resulta veure nassos fortament vermells
amb galtes a punt do sanguejar que I'an (is d'aigiles indieadissi-
mes per tractor afeecions cutanees d'origen digestiu i
aixo per no tenir taula de regim, surten amb tries briars quo
abans.

Tots sabem que malalts que visitem en llurs no
s'acaben de posar be i en canvi on 15 dies es curen en cliniques
i establiments ad hoc; i no es altra Cosa que el
que a casa no segueixen i en canvi per forsa s'hi subjecten fora
de la mateixa.

Tenini a la nostra Provincia aigiles mes mineralitzades que
les do Cestona, rues quo les franceses de Brides i Santenay, m6s
quo les alemanyes do Carlsbad i les austriaques de Francesbad,
i inalgrat aixo no conpten amb curacions tan nombroses ni tan
ostensibles con dites similars, devent-se a la falta d'imposicid
de regim i a 1'exees de menjar i menjar fort con perdius, beafs-
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teacks , especies de totes menes, formatges , etc. etc.. Balnearis

quo per ester indicadissims on les malalties do l'estOmac i en

l'anorexia i malgrat aixe els coueurrents no surten amb menys

apetit quo abans i es quo un eixam de mosques que es troben

arreu. males olors produides per conduccions defectuoses fan

que es perdi el poe apetit quo es pugui tenir; altres tenen els

aparells d'inhalacio i pulveritzacio tan poc cuidats que unes

voltes per masse temperature quo escalda els Ilavis i altres per

poca quo angmenta els catarros naso-fariugis fa quo malalts que

sortirien fortament alleujats i ndhue curats , acabon la tempora-

da i diuen mil pestes d ' alla on lien doixat bon inunt de pessetes

a canvi d'un bon count de dies perduts.

Aixd, per tart , tampoc pot esser ui deu esser , ni devem

permetre que sigui; valdria mes, si aciis, tornar als temps prete-

rits en que els malalts anaven a fonts i fontotes acreditades i

sense tant luxe i sense tanta ciencia oficial curaven do hors ma-

lalties ; on hots en que avui s'alcen superbs Balnearis , abans hi

llavia un senzill moli i ben segur que el quo anava at primitiu

manantial no treia roes profit que el que avui hi concorre mes

suggestionat per la bona taula que per ] a hondat do les aigiies.

Altres i molts altres inconvenients i defectes deuen fer-se

desapareixer, mes coin tot aixo quo apunto esta on la conscien-

cia i coneixement dell que escolten , i coin no es a to de protes-

ta ui de censure sing do desig de millorament , sots haig do

pregar a aquest IV CONGRES DE HETGES DE LLENGIIA CATALANA

que per be de la Ciencia Medics Catalana i per orgull i bon nom

do Catalunya quo preugui en considleracio aquestes modestes

orientacions i. demani que l'Associacio General de Metges do

Catalunya intervingui on aquest vital aspecte de la Medicina

Catalana i faci a116 que cregui mes convenient per portar a cap

el treball de especialit ._ aci6 clinica de les ai Jiies minero-medici-

nals de Catalunya i serios f uncionaanent de 11urs balnearis.

Discussio : Dr. E. Fern«nde,. Pellicer.

No per iupugnar cap punt prone la paraula. sing per feliei-

tar al comunicant i proposer que els seas projectes no quedin

morts en no llibre de comunicacions, sing que passin a estudi de

la Junta de I'Associacio de Metges de Llengua Catalana per a

porter a la prilctica les idees del Dr. SGLER.


