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Han passat set anus d'enc.a del &rrer Congr6s de -Met-es

de Llengua Catalana. L'acord de l'Associacio era de celebrar

tin Congres calla dos anys. El motiu de la llarga interrupcio el

sabeu tots. Pero avui la vida catalana continua, i ha pres nova

embranzida. Perque no es possible ^:niquilar un Amble que to la

voluntat de viure, i si una col•lectivitat ha pres consciencia de

]a seva personalitat politica, i aixi vol perque coneix, es inutil

tot intent de desviar el cami de la historia, que es tin fluix vi-

vent inexorable, com ho son totes les forces naturals.

Els met-es de Catalunya, l'any 1912 decidiren I'organitza-

cio del seu primer Congres. L'acord sorgi en 1'Academia i La-

boratori de Ciencies Mediques per la iniciativa dels doctors

Salvat i Espasa i Enric Ribas i Ribas, i l'Academia realitza

aquell Congres. En ell el seu illustre President el Doctor Eargas

proposa la constitucio de l'Associac:o General (le Metges de

Llengua Catalana, i es a cura d'aquesta Associacio que els Con-

gressos ulteriors s ' han anat realitzant.
Avui podem trobar -nos aplegats altra vegada, companys de

la Catalunva estricta, de Mallorca 1 Valencia, del Rossello i
Provenca, del Llenguadoc i de l'Alguer. Som en aquest salo
glorios , on per quatre cents ant's es decidiren els destins de
Barcelona , que es corn dir de tot Catalunya, i veus patriotiques

ressonaren ardides quan perilla la dignitat ciutadana . Aqui s'in-
fanta la historia de Catalunva en els anys de maxim esplendor.
I avui, plens de respecte i el cor inflamat , venim a reanudar en
aquest mateix Iloc sagrat les nostres reunions.
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One la present sera rica i eficac fa esperar-ho l'entusiasme
de tots. En cap dell anteriors Congresses - i be sabeu si el sett
exit havia estat gran; - el nombre de ponencies i comunicacions
arribava al nombre actual ; la collaboracio mai havia estat
tan encesa, els desitjos tan vius, les esperances tan plenes. La
nostra Associacio pren nova activitat i sera en ella que s'ajun-
taran la voluntat i la intelligencia de tots els metges catalans.

La forca real dels nostres Congressos ja ha estat provada.
Del tercer en sorti el Sindicat de Metges de Catalunya, la in-
fluencia del qual damunt 1'actuacio collectiva i adhuc personal
dels metges de Catalunva ningu pot desconeixer. Al costat de
l'organitzacio sindical cal organitzar l'actuacio tecnica. Que no
es precisament 1'actuacie aeademica, sine quelcom menys i quel-
com mes. En 1'Associaci6 s'hi han de discutir temes cientifics,
i aixo es l'objecte primordial dels Congresses: es desenrotllen
ponencies, son presentades comunicacions, s'assisteix a demos-
tracions practiques de mena diferent, es visiten institucions i,
aixi, cada dos ant's, els metges de Catalunva poden mostrar-se
mutuament el que hagin aconseguit, estimulant-se uns als altres
i procurant fer-se dignes de l'hora que viuen i ensenyar al men
els resultats del sett treball.

Pero, a l'ensems, els Congressos permeten el coneixement

personal, sernpre tan util, el canvi d'impressions, sempre fe-

cund, la concrecio de relations, 1'aglutinacie d'amistats i el gran

valor de 1'exemple. Son la manera de substituir 1'estatica de

l'isolament, cada a al seu poble, al seu despatx, al seu labora-

tori, per la dinitinica de la conversa, del proselitisme, de 1'exci-

taci6 al compliment de l'obra que a cada u 11 escaigui realitzar.

Sovintejant els Congressos, els metges catalans farmaran
un cos viu, agi1, conscient i voluntaries. Una personalitat plu-
ral superior a una surna amorfa d'individus, un orgarrsme so-
cial definit i potent, apte a Tattle i que per aixo mateiz es fare
respectar.

El Sindicat es cuidara de les conditions materials, de la si-
tuacio del metge dins la societat. L'Associacio potser en certs
moments interferira amb el Sindicat amb el que sostindra les
mes estretes relacions. pero tindra camp propi i demarcat. Pro-
cure arribar a la iinportancia de les Associations de Metges en
altres terres que ocupen hoc d'honor en la civilitzacio. Veieu
coin exemple el que passa a Anglaterra i als Estats Units d'Ame-
rica, sobre tot. Es l'Associacio de Metges que atribueix ]a ca-
pacitacio, que dona la llicencia per 1'exercici professional de la



Sise Congres de Metges de Llengua Catalana 15

medic'na. Les Universitats ensenven, i despres din I'Associacio

si es que 1'aspirant, en acabar els sews estudis, es troba o no en
condicions d'esser un metge. Davant d'una Associacio general

que arrihes a aquest vigor, bona part dels mals de que patim
quedarien automaticament desvanescuts.

Es necessari avui com, mai, metges catalans, que ens cone-

gucm i ens organitzem. Sota pretext de la defensa professio-

nal repten insidiosament greus perills tine amenacen la dignitat

i el henestar de tots. No puc creure que entre vosaltres hi hagi

companys que es deixin enlluernar per 1'esperanga eixorca d'una

posicio burocratica, d'una nomina que orgauitzi la miseria i faci

cronica la inanicio. Qui pot fer el seu ideal d'esser un empleat

entre tants, depenent d'un Consell o (Fun Director llunya, des-

coneixedor de les nostres necessitats co de les caracteristiques de

]a nostra vida, tin empleat que haura perdut tot estimul, perque

batira ingrc sat en tin cry; oficial i veura Coil] van esco^erent-se els

anv-s i cll per tot premi puja en tin cscalaf6, impersonal i ignorat,

peca insignificant i desconeguda dins d'una anivelladora ma-

quina administrativa.

I•;1 tju: cal ahans de tot es fer se una personalitat, i esser

respectat per les propies ohres i pcl prestigi (file s'hagi g-uanvat.

Res nies trist que la indiferenciacio, (juc unit hunianitat geisa

i iuaquinal. L'esclavitut sempre ha estat indi t erenciada, I'esclau

res ntes (file till numero qua fa unit dcterminada feina, clue inen-

ja. dorm i es mor.

Se us lira que els temps d'avui porten a grans amuntega-

ments humans, organs d'un cobs que viu devorant la vida dell

individus. Pero fins colocant-se des d'aquesta perspectiva, res-

pondrem que una cosa es la massa i altra ben diferent l'organit-

zacio, que suposa varietat i iniciativa. Es aquella massa amorfa

el stiport de totes les tiranics, i aquestes arrelen tant mes facil-
nient en un poble quan menys perfecta la seva constitucio so-

cial, tries gran el seu retras politic, inenys fina la seva sensihili-

tat ciutadana. Cal) sofriment comparable a vcure's perdut en la
negror del caos; el Dant ja en parlava. La vida es precisament
cspecificaci() i la meet, el retorn a la tiniformitat_ Lana reuni6

d'honies en la qual els individus representin alguna cosa, una
varietat, una personalitat, una seriacio, una jerarquia, sera quel-

c ^ni d''urganic, vital : una organitzacioi di f erenciada i relacio-
nad,i, especialitzacio i collahoracio, individualitzacio i sintesi.

Esperits forts objectaran, segur, que aix6 es romantic, dinove

i rerassagat. Pero mes antigues son les tiranies i l'abjeccio. Da-
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vant l'onada reaccionaria que nega una bona part del non ac-
tual, sols la flor de la civilitzacio , que ha fet eonsubstancial amb
el seu esperit, aquesta gran victoria humana que es la llibertat,
conservara I'honor de I'especie. I les aigiies tornaran a. nivell,
passara aquesta hora trista i fugac corn tantes altres en la his-
toria, i la humanitat sentira un dia la vergonya d'aque'sts deli-
quis cerebrals que intenten justificar tots els absolutismes.

No us venguessiu, no, la vostra magnifica independencia per
una classificacio administrativa que us faria uns inst-uments
desgraciats d'aquest monstre acefal dels temps moderns que es
l'organitzacio de I'Estat, hipertrofic i omnipotent. Pe-i11 que
porta aixi mateix en el seu si el de la descatalanitzacio, que pot
esser rapida. dels metges de Catalunya.

Contra d'aixo devem defensar-nos, niarcant agudament la
nostra personalitat catalana. Davant del fet, de la forta realitat,

de la coesslo i la vida de les nostres institucions, hauria ('esser
molt -ran el poder dels adversaris perque poguessin destruir-les.
Trehallem i diferenciem-nos. Cosa que no excloura mai la cor-
dialitat, la fraternitat amb els companvs d'Espanya i de tot el
mon, perque mai no s'ha de confondre I'amistat i l'afecte amb la
renunc?a (le les propies conviccions i la insatisfaccio de les ne-
cessitats.

Oui el podria negar el fet de la diferencia? No pretenem

tenir quslitats que ens enlairin per damunt dels altres, perque

coneixem be els nostres defectes, que son nombrosos i dificils

de veneer. Aspirem a definir-nos mes cada dia. I ho volem per

manament racial, i tambe ho volem per conveniencia : perque

ens ve imposat per la sang, i al mateix. temps perque la rao ens

din que ens sera util. Pcrque , amics, son sempre les formes mes

resistants i ufanes aquelles mes adequades , les que millor res-

ponguin a les condicions propies i ambients.

Ningu no sera tan ignorant que pensi que Medicina Catalana

es una denominacio arbitraria, ni pods dir ningu que els entu-

siasmes de 1'hora portessin, en iniciar-se els nostres Congres-
sos, a una organitzaci: o de reunions artificioses . Fou una impo-

sicio de la vida mateixa. En retrobar- se la consciencia catalana,
se'ns aparegue la continuitat de la nostra historia, salvant els
quatre cents anys de decadencia. Liavors els metges - estament
despert i sensible - plasmen , naturalment , les seves formes col-
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lectives, constitueixen les seves societats d'acord amb el senti-

ment, neixen els nostres congressos i cerquen llurs antecessors

illustres, que pensaren o escrigueren en catala definiren amb

caracters propis Una medicina catalana.
En les dissertations inaugurals de Congressos anteriors -

sobretot pels Presidents del segon i tercer, els doctors Joan Frei-

xes i Freixes Ii Josep Maria Roca - Boren recordats els Hams

mes sobresortints dins de la histbria de la nostra medicina. Avui

tenim una bibliografia suficient, i precisa per informar-nos be

sabre la questio. Fora potser el moment d'iniciar 1'estudi siste-

matic de la Medicina a Catalunya. Citarem els treballs del propi

Fuca sabre la medicina catalana cn el temps dels reis Marti i Joan

IT sabre les ordinations de I'Hospital de ]a Sta. Creu, les recerques

d'Olaguer Miro referents principalment al celebre Receptari de

Manresa, la contribucie extensissinia de Lluis Comenge, la His-

toria de les Cicucies Naturals a Catalunya per Font i Saguer,

el magnific recull de Documents sobre la Cultura Mitgeval Ca-

talana, de Rubio i Lluch publicats per cura de 1'Institut d'Es-

tudis Catalans, la recerca patient que sembla disposat a publicar

aviat Jamieson B. flurry sabre Jaume d'Agramunt i tants al-

tres. Pcnsem que en els nostres Arxius, de la Corona d'Arago,

Municipal, de la 13ihlioteca Universitaria, de la Reial Academia

de llcdicina, hi ha d'haver dades de gran valor, i arribarem a

]a conclusio de que, hastir la historia de la Medicina de Catalu-

nva es una obra que ha arribat al punt necessari de maduresa,

i que s'hagi fet ja urgent.

:Amb els elements esmentats em fora facil establir ara una
llista nombrosa de metges de reis, de professors, d'autors, de
practics, d'estudiants. que es distingiren. Em sembla oportu re
cordar nomes uns n!oms excepcionals i les circumstancies
que donaren especial relleu a Ia medicina en els anys de maxim
esplendor de Catalunya, de la gran Confederacio, els Estats
Units de Catalunya, com diu Rubio i Lluch, en els segles XIII
i XIV.

III ha un nom que ho omple tot : Arnau de Vilanova. Possi-
blement deixeble de la Universitat de Paris, i havent il lustrat la
de llontpeller, com Lull - aixi com Fra Eximeniq i Sabunde
illustraren la de Tolosa - excel leix en ]a medicina i en l'al-
quimia. Es metge de Pere III i de Jaume II, que li fan impor-
tants donatius "propter multa servitia quae recipimus et recipire
speramus". L'infant Alfons - que sera mes tard Alfons III -
li regala el castell d 'Ollers en el Barbera (1285), Jaume II 1i
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concedeix la gabela de ]a sal de Burriana, i constantment el

protegeix . Coin una de les moltes incidencies que es succeeixen

pel seu intent tossut de reforma religiosa, es detingut per la Cu-

ria Romana en 1304 , i Jaume II aconsegueix que sigui deslliu-

rat, Cosa que no es obstacle a que sis anys mes tard compro-

meti el rei afirmant quc aquest i el seu gernrl dubten de la ins-

piracio divina dels Evangelis. Janine II es sincera davant de

Climent V. Mes es tant el prestigi d'Arnau coin a metge, que

mor aquest precisament en ocasio d'anar a Roma cridat pel Sant

Pare, i malalt Climent V, demana per una enciclica i baix pcna

d'excomunio que li sigui buscat i enviat el llibre "Practica de

la Medicina".
Es veu clara amb tot aixo l'altissima posicio social i 1'extra-

ordinaria influencia d'Arnau. En els seas escrits - obra del seu

temps -, hi ha molta hiputesi i molta fantasia, peru eobre tot

es on home que avui en diriem experimental. Sc'! considera des-

cubridor dels acids nitric, clorhidric i sulfuric, de l'alcohol i les

tintures alcoholiques, de la destillacio; cone-u6 el bismut i l'eme-

tic, els efectes del carbo mal ences, i escriu tractats de Medicina

i quimica en gran nombre , al mateix temps que dissertacions

teologiques. Es preocupa de les epidemics que tants cstralls cau-

saren en aquell temps. Arnau de Vilanova es la gran figura de la

Medicina Catalana, encara que no especialitzi les seves activi-

tats coin es propi dels homes de la seva epoca. Juntament amb

Lull i per primera vegada, escriu materies de ciencia en catala.

Gairebe tin segle mes tard els seguira per aquest cami Francesc

Eximeniq.
Ramon Lull, contemporani, comparteix amb Arna-_i de Vi-

lanova la representacio del saber i tambe de la medicina d'aquell

temps d'or. La posicio de Lull es mes enciclopedica, mes exten-

sa, i per aixo mateix potser menys intensa. Lull personalitza la

cultura del transit de la XIII a la XIV centuria. TractL. de cien-

cia en general i. dels scus metodes, en alguiia de Ics sexes obi-c", in-

nombrables (particularment en la "Ars Magna" i of "Arbor

Scienti:e"), i s',ocupa tambe de medicina: "Lbbre de la febre".

"De la salut i de les malalties", "Metode d'aplicar la luaica nova

a la Medicina", "Art de curar" "Medicina teorlca i practca".

Tothom sab la profunda agitacio de la vida i les desventures de

Ramon Lull.
Es el Doctor illuminat. La seva nniller, Blanca Picanv, de-

inana que sigui nomenat on administrador i curador del marit

qui "est in tantuin factus contemplativus quod circa adminis-
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trationem honorunt suorum temporalium non intendet ". En 1275

es nomenat -.. dministrador el pare Pere Galceran . No sembla

Lull haver arribat en vida a igual preponderancia que Arnau de

Vilanova . Ofereix a jaume II (1307 ) el Llibre de Proverhis que

considera util per 1'educacio dels Infants , i demana la protec-

cio reial , " pauper stun , non dimitis servnm ttto, domino". I:] rei

li atorga una pensio vitalicia sobre les render de la vegueria de

Barcelona . 1 mes t ard, durant la seva missio i captiveri a Tunis,

diferents persones rcials s ' interessen per ]a sort de Lull.

Com a Arnau de Vilanova - i potser amb mes enrpenta en-
cara - interessen a Lull les questions teologiques , vorejint so-
viet l'heretgia . Els llibres de Lull son violentment discutits des
del punt de vista dogmatic, despres de la seva mort , sota Gre-
gori XI. El rei Joan I fa recollir totes les obres , per la interven-

cio de l'inquisidor de Girona, Nicolau Eymerich, i no es sing
fins a darrers del se-le, despres d'una lluita en la qual hi prenen
part els Sants Pares , els reis i les ciutats de Barcelona, Sara-
gossa i Valencia , que els llibres son declarats ortodoxes.

En acabar - se el mateix segle, Francesc Eximenic composa

una veritable enciclopedia en que s ' hi tracten tambe questions

mediques. Fra Eximenic , tin altre savi que escriu en catala,

tamhe sembla haver influ it molt en el sett temps . Pere IV de-

mana repetidament al duc d'Anjou i a] cotnte d'Armagnac que

recouianin I :ximenic al canceller de la Unl%versltat dc Tolosa

per a que pu(1ui graduar - se Mestre en Sacra Teologia ( 1373);
pel viatge el pensiona la propia reina Elionor , i la Infanta tambe

e] recomana . L'Infant Joan - que sera despres Joan I - no-

mena Exintenic e] seu confessor , i el Consell de la Ciutat de

Valencia repetides vegades ajuda a Exintenic , pagant-11 viatges

d'inspeccio a monestirs , tent-li comprar llibres , regalant-11 vestits

o diners en especie, etc . Eximenic, com Lull i Arnau de Vilanova,

escriu indiferentment en catala o llati, i forma una de les figu-

res de mes relleu en la historia de la nostra ciencia.

En aquests segles N I i I i XIV en que es mes destacada la
personalitat politica de Catalunya , la cultura pren volada i triom-
fa ]a llengua del pohle, enfront del ] lati, el domini intellectual
del gttal era vastissim . Poe a poc va invadint des de la literatura
popular , les bones Iletres, la ciencia , la religio i la diplomacia,
arribant a esser , en el segle XIV, una de les mes extenses en
les costes mediterranies . Primer se ' l nomena romans o ]lengua
rontana o llengtta materna; despres catalanesc , i ja a mitjans del
segle XIV, catala o llengua catalana.



20 5ise Concres de Merges de Llengna Caralana

En catala escriuen els poetes, els literats i cis savis, i al ca-

tali^ son traduides obres immort^.is. Es admirable, dill. Rubio i

L,luch, la riquesa de la incorporacio dels tresors espirituals (le

la humanitat realitzada pels nostres reis i els nostres escriptors.

La llengua catalana, sobre tot havent. compte de 1'exigiiitat del

sett terreny d'expansio, fou una de les que mes s'afanva a 1'Edat

Mitjana en fer-se mestressa de la ciencia europea. Ofires eixi-

des a Frt.nca, a Provenca, Italia, Castella i adhuc a regions mes

apartades no trigaren gaire a esser portades al nostre hell catala.

Del llati, de 1'arahig i fins de I'hebraic ens incorporaren'_ aixi ma-

1(1;1: moltes uroduccious. Sovint ens ^:vengareni en aquesta tasca

a altres nacions mes fortes i preparades.

1~:s aquell periode en que es creareu les Uuiversitati a Euro-

pa. La principal, entre totes, la de Paris, fogar (lei srber (lei

mon occidental, nomenada mare de totes les altres. En 1300

Jaume TI institui 1'Estudi general de Lleida d'acord . nib Bo-

nilaci VIII. Aquest Estudi, miller diriem Universitat, fou afa-

vorit am]) cis mateix-is privilcgis glue s'havien atorgat a Tolosa

en 122q. Ben ^iviat prengue molta importancia i esdevingue la

I'niversitat nacional de Catalunva.

En ella s'hi estu&a la medicina, i els noms d'alguns dels sews

catedratics han arribat fins nosaltres, Guillem de Beziers, Pere

Gavet, Pere Colour, Ramon Querol, Ranson Falgac i sobre tot

Tacme d'Agramunt, gtti e^crigtt6 no tractat molt important sobre

la glanola, nialaltia terrible en aqueils temps i que devastava

Catalunva com altres terres d'Furopa i Asia. Es sabut i ho re-

corda el doctor Freixes en el discurs inaugural abans citat, que,

pcl prestigi guanyat pels Estudis de Medicina de Lleida, Joan I

els concedi el privilegi d'anatomisar els cadavers del<, condem-

nats a mort. Per altra panda, el rei Pere TV atorga a's doctors,

llicenciats i aprovats de I'Estudi de Lleida, els Bret, a formar

tin Collegi amb les mateixes prerrogatives que cis de Montpelier.

La Universitat de Lleida arriba a esser considerada com

una de les primeres d'Europa. Eximenic enumera les mes im-

portants en aquesta forma: Paris, Oxford, Cambridge, Tolosa,

Perusa, Bolonya, Montpelier, Lleida i Salamanca.

En 1530 es fundat 1'Estudi General de Perpinya, i en 1354

el d'Osca, pero passen molts anys abans d'atenyer la butlla pa-

pal que ha de convalidar la seva institucio. El rei Marti en 1398

proposa als Consellers de Barcelona, d'instituir ens Estudis Ge-

nerals a setnblanca dels de Lleida, i els Consellers rehutjen. no

perque atenguin a Ia reclamacid dell Pahers de Lleida clue re-
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cianten a consegiienc'a dels privilegis procedents de Jautne II,

sill() perque no volen acceptar les condicions especials dels uni-

versitaris "amb ties drets que deuces, i niolts d'aquells incom-

patibles amb les 11eis que regeixen Barcelona". En la Seu i Con-

vent de Pares Predicadors s'hi ]legien lligons de Gramatica, Lo-

gic,,., Dret Canonic i Civil, Filosofia, i aixi mateix Medicina.

Una nova proposicio del rei, deu ant's ntes tard es tambe re-

fusada i aixi, no podent fundar el rei. Marti on Estudi General

amb totes les Facultats, reorganitza i perfecciona I'Estudi de

Medicina, estatuint que en ell es puguin donar graus, que Ii

siguin entregats cada any dos cadavers de penjats que no siguin

de Barcelona„ que els professors i estudiants tinguin les mateixes

prerrogatives que els dell Estudis de Montpeller, ordenant que

"tots els cfue composen l'Estudi de Medicina, presents i futurs,

i Ilttrs mullers, fills i familiars, que tinguin o puguin tenir, ro-

manen baix la seva protecc.o, especial cust6dia, guiatge i coman-

da, preservant-log de tota ofensa, injuria i vi(Aencia Son mes-

tres de I'Estudi Francesc de Gi-anollachs, G. de \Iiralles, Pere

Paul, Antoni Ricart, Gabriel Quintana, Pere Coll i Tomas

A larguet.

Es en el temps del rei Marti que es funda aixi niateix 1'Hos-

pitrA de la Santa Creu, ('Hospital que gairebe per cinc segles ha

estat de fet Punic de Barcelona, tot i I'expansio insospitada de

la ciutat. La historia de la iniciativa, com en 15 de marq de 1401

es reuniren en ]a Sala del Trentenari d'aquest Palau Municipal

els Concellers Ramon Savall, Ferrer de Marimon, Antoni Bussot,

\Iiquel Roure i Lluis de Gualbes, "els Prohoms elegits i altres"

davant del notari public i escriva en Bonanant Gil i com al mateix

temps en la Cambra Major del Palau Episcopal s'hi reuniren

el senvor Bisbe i ^els capitulars Guillem de Fonts, delta, Dr. Fran-

cesc Castanyer, Bartonteu Gornlis, Anton de Fornells i altres da-

vant del mateix notari, com les dues comissions discutiren la

millor manera de refondre els hospitals de Barcelona en un so]

i essent acordada l'ereccio del de la Santa Cren, per 1'edificaci6

del qual el rei cedi els materials, pedra i sorra, que s'havien

reuuit a la platja per a hastir on palau vora la mar ; tota aquesta

historia es ben coneguda.

La medicina catalana to una tradicio que segueix les lies de
la historia. En produir-se la deca dencia politica per l'extincio
de la (lint .tia, ti)ta In vida va esllanguint ; Catalunva perd pro-
gress:varnent la seva personalitat inicial i ]a medicina, com les
altres modalitats de ]a cultura, es fa tributaria de la medicina
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forr.stera i encara sense wire interes. F1 1 renaixement no compta

per nosaltres. I?1 sole AVI. Brut renova(1or, motnenl fclig en

que I'home s'acostuma gels lions ntctodes a contemplar i estudiar

la realitat, CO que apron a veure el Hain tal com es, Cl-gile% de

fet, es collstitueix la ciencia nrxlerna. Massa en va per Cataluiva.

FS poden citar tins 110015 di5tmgits : (ieruni de \Ierola, de Ifala-

guer, quc fa notar ja la unitat orgallica, 1'anato11tic .Iuntanva

de AIuutserrat, el fisiuleg Mw-era, de Vic. cis Galriel \Iiro, el

doctissinn Ilruguera, els Roca de Girona. Caxanes de I;arcelona.

.Antuni .Aguilera de la Junquera, Anton' Laporta (fine fou dega

de AIo11tpeller. Son met-us gtte 0htingucren ttna 111erescuda ce-

lehrit;tt. per() gtne 110 deixarcll empretlta en el progres cientific.

F1 se-le AVII es Hies eiXOrc encara Citarenl tamlte a loan

Francisco Roscll (Ic l;arcel)11a, catcdr;itic. autos (1'1111 t 'actat ga-

Iernic en 5is iiihres, I.I )rang Bunten (IC I urtOSa. Jo,m _A16s, ta01he

catedratic do l;arcelona, gran defensor d'Ilarvev i propttguador

de la doctrina de la circulacio de la sang -Dc cordi huntinis.

l)isquisitio 1)11YSiologica-anath0mic<t" (16 )4), Jascinto Andreu de

HOStalric, catedratic aixi matrix, Felix Osona...

Sols a partir de la segona nicitat del \\ IIi, guar sota la

impulsio de C^Arles ITT. es renova iota la villa cspanvo1a, Cata-

l1111Va CS cu11nnou, i d'igttal manes (Itic es nt;utitCSta 1'activitat

economica quc culmina en 1'actuaci;i do la 1unta de COnierg, tam-

be lr. 01c(lici11a 11utstra till clar prt^gres. F?s el temps en quc Pere

Virgili acunsegueix la crcac]O del Cod](-1 de AIcdicin,t, restatt-

racio del fttndat pc] reilMarti quc s'hr!Via exti11git; i es tanthe

Cl te01ps en true MIS 01etges entusiastcs o(tenen. despres (le Ven-

eer nolhroscs dificultats, c01I5titllir la Real _Aca(1c11ia (IC Ale-

dicina. l,cs ciiCncics d'0hservario I1:n-cixcn, i sc01hla quc la rostra

medicina prendra el cane del pr0gres universal. Anato01ics com

Ginlbernat, 1Honclls i Lacaha, quintic; com Carbonell i I fravo,

homes (1c co11cixe11tents enciclopedics ('0111 Salva i Ca01pillo, Ii-

lautrops cunt Pigttillent, unetges com Piques \lasdev;.l1 de Iii-

gucres, Francisco Suffer de Ruses, i molts Hies encara, soli

exetnples (Itic cal recordar.

Si. La 01cdici11<< catala11a to hist^n-ia prupia. Retie, a( 111i till

caracter di fcrcncial suficient ! No es (Ili(, nosaltres ens gire11l als

te01ps passats buscant en ells la llci pets nostres (lies. Cada horn

to la seta intluiettid. Peru es evident ta01he (file 1'avui procedeix



ShQ, CongMs de Metes de Llengua Catalana 2

de l'ahir i condiciona el dema, perque la vida es una trajectoria.

Ens conve , doncs, coneixer els punts determinants d'aquesta li-

nia, i es per aixo que la historia es alligonadoca.
La historia ens diu que existeix una medicina catalana amb

fesomia propia , i cada tin de nosaltres sent be com aixo es cert.
Esforcem - nos tots en fer, doncs, la nostra medicina del present.
I remarquem una altra vegada el fet de que la cultura segueix
la sort dels pobles, pero que aixi mateix moltes vegades es 1'in-
dici de moviments que s ' incuben en la pregonesa do 1'anima, en-
cara no feta conseient . Per aixo 1'aparici6 d' aquesta consciencia
en les col1ectivitats , s'acompanyava sempre d'una renovacio
cultural.

Els temps ens son propicis . Pea-6 ens cal demostrar al mon
l'existcncia d'una, medicina catalana amb propi contingut i
tot treball sera poc per tal de recuperar el came perdut en els
anvs d'indiferenciacio i d'absorcio.

I que ningu es consideri vexat per aquests proposits. El re-
coneixement d'una personalitat no vol dir rebaixament de nin-
gu. Es el coneixement i la voluntat d'existencia el que ha de
regular naturalment les normes politiques dels pohles. Que tan
sagrada es la llibertat collectiva cons la individual , i tant s'ha
de respectar el designi racial corn la dignitat de la persona. El
principi de l 'autodeterminacio consagra la llibertat de les agru-
pacions naturals dels homes.

Doncs be ; sour metges catalans i aixi volem definir-nos. Per-
que ens ho mana ]a historia , perque ho portem en la nostra sang
i perque ho sabem ! I amb la nostra voluntat podrern portar a
un alt nivell la medicina de Catalunya.

Quin mal hi ha en aixo ? Qui podra veure amb recel els nos-
tres esforcos ? Quina familia s'entristeix per la prosperitat i la
personalitat hen forta dels deferents individus que Ia formen?
Espanya es la primerament interessada en una Catalunya rica
i plena , aquesta Catalunya que tots somniem i per la qual vol-
driem retrobar Pantie prestigi i el radiant esplendor.

I poc ines . No sabria acabar sense dir el nostre enyor. Dels
cinc Presidents que em precediren , dos son morts . Shan dit mol-
tes paraules , i encara son poques ! en Ilaor del que fou el pri-
mer, el doctor Miquel Fargas . No hagues pogut callar aquest
record , per tots tan venerat . Per altra part , el senyor Secretari
ha evocat els marts carissims , els esperits nobles que ens han
deixat en els anys que travessavem el desert . L'illustre mestre,
que es cl doctor Joan Freixes , ens parlara , corn ell sab fer-ho,
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del mes representatiu entre aquests morts , del doctor Joeep Roca
i Heras. La junta organitzadora del Congres ha cregut que ho-
norava degudament la memoria de l'antic President, encarre-
gant la seva necrologia a 1'home digne del mes cordial hcmenatge
de tots els metges catalans, que Cant han apres amb ell . No havia
d'acabar sense que aquests dos noms, tan volguts , sonessin en-
trellacats en acabar aquestes paraules inicials.

A tots els presents la nostra gratitut, a les dignes autoritats
aqui presents o representades, a les delegacions de corporacions
populars o cientifiques, a tots. I de manera particular que consti
el nostre reconeixernent a l'Ajuntament de Barcelona , que ens
ha rebut en la seva noble casa, plena de suggestions que ens fan
hatre el cor d'emocio. A les Diputacions catalanes, comenant
per la de Barcelona que generosament i noble ens han volgut
ajudar en la tasca de restaurar els nostres Congressos . Alerces
a tots els que s'han volgut interessar pet millor exit de la present
reunio.

I esperem que reempres avui el cami, ja mai mes no es tro-
bara tancat. Sera 1'entusiasme dels metges catalans que fara
fiorir esplendorosa la nostra medicina . Per aixo, res coin el conreu
abnegat de la ciencia, corn 1'actuaci6 professional mes esca•upulosa,
com constituir un estament que per les seves virtuts es faci riespec-
tar. Es pet nostre treball sobre tot que serem patriotes. I crque si
el saber es una fruicio , el saber es tambe la forca. Per la cien-
cia sobre tot, metges catalans, aconseguirem els nostres ideals,
i de l'obra nostra en sabra be Cataluna. "Ipsa scientia potestas
est". Potestat no moridora!


