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Acordada per les Academies de Bones Lletres, Ciencies i Arts, Me- 
dicina i Belles Arts, la celeh'ració de heunions anuals, actes públics que 

.tradueixin les relacions interacademiques, cada dia n ~ é s  freqüents i 
més estretes, i a m b  la voluntat dc cotistituir uti organisine superio-, 
sintesi de les activitats particnlars de cada una. es celebra el dia 14 
la primera de dites reunions en I'An~fiteatre. de 1'Acadkmia de Mr- 
dicina. - . 

Sota la presidencia de D. Eduard Toda, President de l'Academia 
de Bon& Lletres, per ésser la més antiga de les Academiesj s'assegueren 
en 1:estrada el President accidental de la Generalitat i Alcalde 6- 
dental senyor Casanovas i, el Cmvernador civil senyor Anguera di. 
Sojo. 

E n  lloc preterent es 'trohaven el Rector de- la 'universitat doctor 
Serra Hunter ; e l  coronel Castellvi, en. representació del Gene'nl de 
la Quarta Divisió.; D. Gonsal del Castillo, per la Facultat de Dret ; 
el President de I'Academia de Medicina, doctor Pi Suñer; el de la 
de Ciencies, senyor Marques de Camps; el Vice-rector de la Univer- 
sitat, doctor Casadesús; D. Bonaventura Bassegoda, per I'Academia 
de 'Belles, Arts; doctor Coroleu, P. Pujiula i altres personalitats. 

'Concorregueren; a més, els academics senyors Carreras Artau, Par, 
Casades, Viada, Matheii, Segali, i Duran i Sanpere, d e  l'Acad6- 
mia de Bones Lletres; Alcobé, Mestres, Bentran i Capella, Cw 
mas 'soli; Bassegoda, Masriera i ROEES, AAlvarez Castrillon, Pra- 
dillo, Rosell, -Font Quer, . Fontceré, Bofill i Pichot, Jardi, T o r r o j ~  , 
Rodríguez Codoli, Polit, Cirera, Brnguv4s. i Planell de la de Cisncies 
i Arts; de la Catalana :.de Belles Arts de Sant Jordi, Mestres, 
Oor.pis, &mau, Masriera, Alsina, Baxeras, Rodríguez Codoli; i 



de la de Medicina doctor5 Comas . i . Llaberia, Coflachaui, Qrdenal, 
Roqueta, Soler i Garde. Terrades, Martínez Vargas, Roig Raventós, , 
Bellido, Salvat Espasa, Gonzilez Carrera, Brugués, Salvat Navarrc 
Oliver Rodés, Nubiola, Coroleu, Mas Alemany, Conill; Morales, Co- 
rominas i Guerra Estapé; 

Estaveii reprelventits i'1nstitut d'Eutudis Catanansa pel ddoctur 
Bofill i Pichot; 1'Escola d'Arquitectura i Associació d'Arquitectes, pel 
senyor Solei i March; la d'Arts i 0ficis Artistics i Bel!:s Arts, per \. 

D. Fglix Mestres; Col.legi M&dic i "Revista Medica ~'rcelonesa", pel 
doctor Carreras i Verdaguer; 1'Econbmica d'Atnics del País, pel doc- . . 

tor Vellvé; el Fonietit del Treball Nacional, per D. Joan Fatjó; el 
Cos de Veterinaris 3Iunic,ipals, pel senyor Mas Alemany; la Facultat m 

de Medicina, pel doctor Bellido; la Federació de Collegis de Veteri- 
naria, per D. Angel Sahatés; el Col,legi Farmackutic, pel doctor Pa- 
dró i el doctor ,Ferré; per 1'Academia i Lahoratori de Ciencies Me- 
diq& de Catal¿nya, doctor Freixas i Freixas; I'Academia d9Higiene 
de Catalunya, pel doctor Palomar; el Cos medie forense, pel doctor 
1.uanco; I'Iiistitiit d'Assistencia Medica Municipal, pel doctor Mer i 
Ciiicll; la I&dicina de, Nens, pel doctor Martínez Vargas; la Facui- 
tat de Famicia,  pel doctor ' Brugués ; i'Assoiiació ' de Metg?:ps ¿G 
Llengua tatalatia, pel doctor Ribas i'-Rihas; el Col.legi de Famaceu- 
tics de Baroelona, pel, Actor Puig Sureda; "'Ars M&dical' pel doctor 
Salarich.; I'Ateneu Barcelon&s, pel doctor. Antbni Peyri ; I'Tnstitut M&- 
dico-Fatmaceutic, pel doctor Trenchs; la Societat Mkdica dds Sanrs 
Cosme i .  Damii, pel doctor corominas; el Cos medic de la Casa de 
-Caritat, pel doctor San Ricart; 1'Institut de Fishologia, pel docor' 
Puche; i por l'inspector provincial de Sanitat, ei doctor Josep Mari3 
Peyrí. - 

Comeiiqa I'acte amb un discurs del doctor Pi Suñer, agraint que 
la primerá reunió es cclebrés en 1'.4cad&mia de Medicina. 

Després parla el marques de Camps, qui estudia el irocés seguit 
per a procurar la unió interacademica. 

Tot segi~it, don Bonaventura Bassegoda nelati la constitució i fun- 
cions de les diverses Academies de Barcelona, i expressi el seu op- 
timisme pels resultats que espera%'ohtenir de la citada uníó. 

El doctor Jaume Peyrí llegí el discurs reglamentari, deseilrotllant 
el tema "Metges filosofs i Metges artistes". 

Resumí l'acte don  Eduard Toda, qui felicita als anteriors disser- 
tants, i agrai a les autoritats i representacions llur assistencia, i :=a- - 

ha citant l'exemple Se les Aademies franceses 'i la conslitució de 1'Ins- 
titnt de Franqa, que tant i amb tant exit 'treballa per l e  Cienciest i 
les Arts. . . 
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'Honorables Senyors. 
Senyors 'Acadhimicc.. , ' 

Senyores i Senyo6: ., , .  . 
. . 

. , 

, .  , 

Es  gran honor per llAcademia de Medicina, l'haver estat designa- 
da per organitzar i acollir en d seu estatge la primera de les nostres 
R e u ~ o n s  Anuals. Jo considero que la d'avui se& una data histbrica 
dins ~'ev~lució'ascensional de la nostra cultura, i per aixo m'enorgu- 
lleix que l'acte present t inp i  lloc en aq-ta Casa. 

Q u e  les quatre Acadhies, que tan bella i tan exemplar tradició 
,' . ostenten,'surtin de la seva vida isolada i s'acoblin en una superior or- 

ganització , . . . .  intercorporativa; que trenquin els compartiments artificiosos 
que separavenles &tres activitats peculiars, i assolim, així, una sin- 
tesi cada dia més estreta i, per aixii, més eficac, és un fet important 
dins la vida de Catalunya si;ia, i eis seus resultats ja els diri l'esdevenir. 

Fondre les funcions espdalitzades 'de les Acadkmies,, obrir-les a 
la vida socid, exterioritzar la nostra obra' i cridar tots iquells que 

' 

puguin conbribuir a ella, mostrant si és infundat el ietret que se'ns 
f+a repetides vegades,' . .  de &re . dins d'un clos inaccessihle, ésvitalit- 
zar i acordar amh les necessitats i els neguitd de lhora d'avui, les nos- 
tres més que seidarS instituuons. 

Volem ,esser cada dia del nostre temps, i assenyalar l'esdevenir. 
Cap de les inquietu'ds presents no ens és estranya, i nosaltres servirem 

. I 
. d'estímul als distrets. Ens abona la  nostra historia. i la historia nos- 

tia japesa molt! 
En 17f3, sis:met~&'kbiciosos &una r+itat .pillar @e aquella 

en quk'vivien, .fundaren ltAcad&mia de Medicina, reunintise modesta- 
mment a casa del doctor Smpons.  reh halla ven pel progrlés de la; 
M,edidna, i per fer rnés de'cents 'les mndicions sanitiries de Bar- 
celona. El nastre mateix 'programa de 1931! Fin& disset anyk més 
tard, en ,1770: nO fou : autoritzada.la constitució de la que s'anomeni 
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Academia Médico-Prictica de Barcelona. Ja f a  més d'un segle; i a1 
llarg d'aquest temps hem format la Corporació 218 Acadkmics. 

De com ha estat plena la nostra vida corporativa; en donen fe pe- 
renne la ~ibliotéca i I'Arxiu, ara en febre de renovació i modemitza- 
ció. Fóra cn va que s'inteiltés niai arrahassar la primacia de I'Acadk- ' 

mia de Medicina entre les entitats midiques de Catalunya! Per la me- 
moria dels que ens precediren, pel bon nom dels que hi som avui, i 
pel respecte als que vindran demi, cada gemració té el deure - que 
compleix amh escreix, de contribuir a l'enaltiment i la grandesa de 
I'Academia. Per ella han. passat totes 18es i í gu r~s  wninents de la 
nostra,Medicina. i, aixi, la historia de la nostrz Academia .k.la'histo- 

. . 
ria t o b  de la Medicina Catalana en el segle passát.. , t ; ,, 

El d'avui és. per nosaltres un dia de goig ,supr&n.i JO. vu l l  explicar 
la distinció de qi16 ha estat ohjecte I'Acadimia, per'l 'afectei la con- 
sideració -mai proii agraits - de les Corporacions germaiues, i tam- 
bé pel fet dé'la coiiicidiricia .irondUgica,.alt+s vegades recordada,, en- 
tre l a  fundació df I'Academia de ,  Medicina i :l'edifichciÓ d'aqukta 

.Casa. ' . .. . . , ,  , , , , .  , , . . ,, : - : . . . _ , 

' , Fou una ,gran sort haven-la obtingut, haver pogut :redimir-la :de 
baixos destins, haver-la. reconstruit i rehobilitat. 1. fou una sort, pri- 
mer,' per !'Academia mateixa,. i de segui.da.per,la total cultura cata- 
lana..'Haver pres part, per I'obligació .del d r r e c  i per &lid entusias- 
me, e n  les g~stions tan complexes, dificils i compromeses, que ens 
han portat a la situaciópresent de disposar d'aquest palau histbric i de 

' , 

renovar .la vida corporativa sota el signe del fervor pairal, jo ho wn- 
sidero com un acte .de 'pur  i..ileial patiiotisme, que omple' #la meva 
anima de la satisfacció del deure complert. . . . . I > ,  

- . Ara &rs una hora amiga en que sols poden relx-e's impressions ' , 

cordials i sentir~se sadallat d'optimisme. Hem ambat a aquest lloc; 
i a un mateix t e q s  hem de fer  digna d'ella la Corporauó, i la casa 
digna de  l2Acad6mia, 'en ,una m&gica .conju&ió de I'esperit . a q b  la .' 

materia, de la no+tra vida científica. i .  professional. amb l'estoig de , . 

la tanca. .. : . , :  u I _ . , <.  , . . '  

Aquest edifici, de hell. baryoc, sádiu.com. cap. iltre .imb I'esperit 
de6 homes que  crearefl !'Academia. .En, lluys somuis de grandesa .als 
Fornés. Sampons, Rigalt, Esteva, Güell i Soriano; potser els paski 
més d'una vegada e! pensament que:I'Academia que desitjaven, po- 
gués arribar .a &ser estatjada en un pdau.  com el que llavors s'aixe- 
cava per a Collegi de Ciriirgia: En efecte, en  1760, Carles III decidí 
l'edificació d'aquest local, que ha resultat a propbsit com cap més, per a 
la vida academica: Aquel! s~.mni.,s'ha realitzat, i tribem avui im- 
tat1ad.a una A'cademi-, del,s,etcentg, en , u n  edjfici contemporani. L:ap 



quitectura correspon a la iniciativa i a l  desig dd fundador, i per 
aquesta correlació kagnifica, fhrcm més ivids en demanar i en akon- 
seguir aquesta instal.lació, amb la qud procurarem cada dia acordar 
més $ nostra activi,tat, perque així respondnem als manaments de la 
responsabilitat que en's pertoca. 

Totes aquestes consideracions erus han fet aweptar la designacid 
per inaugurar les Reunions Interacadkmiques. Siguin-vos donades 
grans rnerces. Benvinguts Siau, i que la vida conjunta que avui co- 
mencem, devingui ben fructifera pel progrés de la Ciencia, per la cultura 
de Catalunya i per honor de la República Espanyola. Una emocionada 
salutació als Srs. Presidents que representen les hademies germanes, 
i tot el meu respecte, dem,és, pel Sr. President de la m& antiga, la de 
Bones Lletres, qui avui ens homra amb la seva presidencia. 

La nostra gratitud a. les Autoritats que han volgut remarcar la sig- 
nificació' i augmentar l'esplendor d e  la festa amb la seva presencia. 
He de fe? menció especial del Molt Hon. Sr. President de la Gene- 
ralitat. Dignes representqts de Cata1uns.a i de Barcelona, ,il!ustres 
delegats del Govern de la R,epública, el Sr. Rector de.la Universitat; 
tots han e~stat justament enlairats a ll&s de distinció i tam,bé de deu- . 

' 

res feixucs, i aixl, els lliga als destins de les nostres institucions. S o  
hem de dir-los la satisfacció amb que els veiem entre   os al tres, en la 
convicció que continuaran assistir-nos amb la seva confianqa i el seu 
entusiasme patriotic, entusiasme que exigeix, com. a primeres obliga- 
cions, fomentar la cultura del poble queels elegí. 

Tot seguit, la salutació fraterna a les corporacions científiques, . , 

artístiques, 'de Iletres, que també han volgut acomparryar-nos'en aquest , 

dia de festa. Ascenyalem, com la primera, I'Institut dPEstudis Cata- -, 

lans, la gloriosa Institució, honor de Catalunya, i que sortosament ens 
sera ben aviat veina. L'Institut i le; Academiec treballem alhora pel 
bé i pel prestigi de Catalunya, i fent junts el camí, la tasca cap sera  
més agadosa, reconfortats mútument. El camí aquest és aspre en- 

' cara, pero es fa& planer amb l'amistosa i exemplar companydnia. 
Amb la solemnitat d'avui donem un nou avenq mí la nostra tasca: 

hi ha molt a fer encara. sobretot cn I'obra més:útil que es pugúi realitzar 
. entre nosaltres. la de I'esrimiil, del desvetliament de les vocacions, del 

treball auster i desinteressat, la d'encendre un ideal. Cultivem aquest 
ideal, que ens guii com una estrella Ilunyana, visible a tots. 1 fem 
plegats, vosaltres i nosaltres, la intel.lig¿ncia de malunya,  la mi- " 

llor obra que'la sort reservi a uns homes: aconseguir que el' nostre 
poble i el nostre temps - avui Iluminós i exultant - s'avec'in a mi- 

. . rar enlairc.. . 
.~ . z. ~. . .- 

~ ' 

1 
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. . ~. 
Honorables Senyor5. 
Senyors AcadAmics. 
Senyores i Senyors: 

: 

L'associació, la unió. de les quatre Acad6mies de Barcelona, ha 
consti,tutt un dds  desigs més vius que heni sentit, i al qual en aquest 
moment dwem pie abast. 

Durant molts rnesos hem vingut treballant-hi com una de les nos- 
tres aspiracions. 

Ens preparavem i áspiravem a lligar cada dia més els Lqos de 
germanor entre els que, per diferents viaranys, s'han dedicat al cultiu 
de les Ciencies i de les hrts,  no amb cap finalitat egoista, sinó, tot el 
contrari, amb el més pur idedisme. 

Ens associavem per a ésser prou for'tsper a vetllar per les Ciencies 
i per les Arts, per la coniervació de les seves tradicions i el perfeccio- 
nament i prgpagació de la 'histbria, de cada una d'elles, i corporati- 
vament per fer integralment la suma que caracteritzi la cultura supe- 
rior de Catalunya. 

En  algunes reunions, un ,estimat company volgué honorar-me, atri- 
buint-me la iniciativa del pensament, i Ileialment, en aquest moment 
solemnial, he de dir-vos que m foil meva la iniciativa, sinó del nostre 
estimat amic i company, el senyor Rodríguez Codoli. 
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Honorables Senyors. 
Senyors Academics. 
Senyores i Senyors: 

t 

Per dissort, una absencia insospitada del Comte de Güell, honora- 
ble President de l a  nostra estimada Academia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi, m'oblipa a aixecar la meva p o b r ~  paraula en aquesta so- 
lemnitat interacademica; i aix& després de la bellissima dissertació. 
del doctor Pi i Suker, iilestl-n de la paraula, com de tota mena de 

3. disciplines. 
Sortosament, jo no tinc la pretensió de poder-lo igualar n imol t  

menys, i encara confesso que no em reca parlar-vos avui, perque la 
tasca que m'ha est& confiada in'és forqa agradable, pel motiu que dóna 
lloc a la pre'seiit solemnitat. Tinc de dir-vos tan sols qúatre mots. i 
aquests seran d'agraiment i de salutació.D'agraimnt, per haver estat 
cridada la. nostra Academia a la unió amb totes les altres de Barcedo- 
na"i de salutació pei ésxr  la primera volta que ehs reunim en u.s. 
a~de in i c ,  no p~ecisament dessota la cúpula de I'Institut, que aixh 
vindri un dia o altre, sinó sota el sostre d'una de les més represer!- 
tatives construccions de la cultura científica barcelonina, i'amfiteatre: 
de la primera eswla o collegi de Cirurgia. 

Tinc de dir-vos alguns mots, també d'adhesió a aquesta lliga de 
Corporacions que avui empren les seves tasques en públic, presentant- 
se cada una amb el que, boiiament pot oferir del seu aixuvai-, per a 
fer I'acte mes vistós i digne de la ben triada societat que ha vingut 
a m i  a honorar-nos amb la seva presencia. L'Acadkmia C;rtalana ,de 
Belles A& de Sant Jordi, la proclama hen alta, aquesta adliesi9, da- 
vant de tots vosaltres. 

En els primers temps de formació de la Unió interacademica, cal con- 
fessar-ho, es feren d s  averanys p e r a  Vesdevenir' de'la nostra em- 
presa. Perquo de primer antuvi. semblava una unió heterogenia, i és: 
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que no miraven enlhre. sinó ran de terra. No sabien que Academia. 
des dels tenlps de Plató, ha volgut significar sele-cció de gent que en 
l'esfera de l'esperit poden t,robar-se en felices coincidencies. LesBelles 
Arts, socials per essencia, tenen grans afinitats amb les Ll'etres, les 
Cienues i la Medicina. Pintors, escultors, arquitectes i gravadors ne- 
cessiten els coneixements ana~bmics i fisiolbgics per a la reproducuó 
.de la figura humana, per t d  de donar-li' l'expressio deguda; cal al 
pintor els coneixements de les ciendes fisiques, espedalment de l'op- 
tic= per a la cotnbinació de'ls colors. i les lleis del clarobscur que do- 
naran relleu a les seves composicions planeres, i reaiisme a les esce- 
nografies; la química li ensenyara la prepacació dels coiors que ha 
.d'emprar en les seves composicions, i a I'escultor li dinari'l'anatomia, 
el secret ae I'harmonia de la figura humana amb tots els seus elements, 
músculs, ossos i nervis, i la fisiologia i la biologia li són necessaries 
per a donar expressió a l+obra. Els sacerdots de ?arquitectura, que 
és la mare de totes les aitres, com mes mdavant ns haig de di?, han 
d e  coneixer les arfs optiques i plastiqucs, igual que els altres artistes, 

L 

,dins de llurs especialitats, i a m e s  les ciencies exactes o mateiiiitiques, 
.que li facilitaran I'estudi mecinic de les estnictures. 1 tots ells, pin- 
tors, escultors, arquitqtes, gravadors i escriptors o.poetes, han de 
.coneixer com a font de llur inspir&ió, la filosofia, la histbria, la lite- ," 
ratura i la sociologia. 

Quan els rnonarques Ferran VI  i Carles 111 en 1758 i 1763 
:respectivament, crearen a Barcelona, la inoblidable Junta particc- 
lar de comerc, aquesta, una volea creada, no es dwntengué de les 
.arts con1 aiienes al deset~rotllameiit de la seva activitat; ja q w  tot se- 
guit s'afanyi a fundar 1'Escola de Nautica, la de Física i Química, la 
de Dibuix.. la de Botiriica anib el seu primer jardi de Catalunya, diri- 
git per Kahi, i crei pensions a l'estrariger per a I'estudi de les Arts i ' 
les 'Ciencies. Els notns d'En Moles, d'EnRodés, d'orfila, de T,ramu- 
llas, d'En Camp,eay, de Montaña, d'En Yañez, de Casademunt, ho 
recorden; crea aixi mateix 1'Escola d'e mestres d'obres, i protegí al pri- 
mer productor del gas per a la illuminació de les classes gratuites de 
dibuix de la Casa Llotja, el professot Roure. 1 tot aixi, ho feren els 
cmerciants i fabricants de la nostra terra, que sempre han estat mi- 
-ratc con1 a rnateridistes i gent poc donada als. plaers estetics o als es- 
t u d i s  cientifics. 

La nostra Academia Catalana de Belles Arts  nasqné d'aqnella soca 
i li foren confiades les Escoles de Belles Arts i d'Arquitectura a mii- 
jans del segle XIX, on hom hi ensenyava I'& monumental, prenent 
per base els deu llibres de i'arquitectura. devitnibi ,  el famós arqui- 
tecte de I'kpoca d'Angust, emperador de Roma. Vitrubi proclami da- 

, 



-vant l'emperador, el seu gran amic i protector, que l'arquitecte havia 
..de saber dibuix, geometria, aritmktica, Wca, escenografia, historia, 
flosofia i fisiologia, música,. medicina, dret i astrologia, i que també 
devia ésser l'arquitate, de caricter flexible, just i lleid. Veiem, doncs, 
com el conjunt de tots aquests coneixements formen el nostre conjunt 
:interacadC.mic. 

Ja veiem, doncs, senyors, com no té res d'heterogenia la nostra 
sessió, perque, amb diversitat d'orientacions, ens trobem units en les 
més altes esferes de I'espiritualitat, i per aix8 podem avui amb el cap 
dret  i el cor net, comenpr la nostra krdana, que si la que es balla a 
plafa es fa i es desfi, la nostra ens ha de veure sempre units do- 
mnt-nos les mans. - Que per molts anys puguem fer-la voltx a l'pntorn de Varbre de 
la inteflig&ncia que ens aixopluga sota la seva esp6nerosa brancada, 
.arbre sagrat .que, ben conreat per l'estudi, prod&ix el m& sabor& 

-deis fruits de la tema, que és el llibre! 
Que per molts anys, senyors, puguem convidar-vos a solemnitats 

~com la present, a la qual haveu volguS asuouar-vos amb la vostra pre- 
sencia, tan honorable wm agraida. 
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. . " . ; .  . 
Honorables Senyors. . . 
Senyors Academics. 
Senyores i Senyors: . ' 

La vida en comú <le les Academies no és' un desig platbnic, ni un 
artifici de les nosires voluntats, éi  Üiia necessitat fortament sentida i 

. . d'una utilitat inq.üestionabi& Fa . .  molts, . , . ,  segles ,que no és possible que ' .. 
liom pug~ii coiieixer i produir en fots cl<rams de l'activitat humana. 
La  vida ponderada de les mentalitats gregues que junyien dintre la : 

seva serena pensa tantes coses diferents que tan bellanient dirigiren . 
el cer.vel1 liumi, i que tan suaument guiaren la mi de l'artista, ja no 
s'ba repetit. Poqurs vegades, potser una sola, ha sorgit un Vinci. 
L'Enciclopedia es va debatre esterilment amb la quantitat de coneixe- 

' ments que'eren patriinoni de I'epoca; nqla cbpia de Grecia no iii-; 
tervinguda pels artistes ; ni el caire de I'art elegint ' i 'f rtvol, que fou . < : 
patrirnoni de i'tpoca en que visqué, va ~'ibeiiarre~!~gar:' . . . . .  , , ,. , :. . , .- . . .  . . 

L'angoixa dels que vivini una bran~ca científica, aclaparats pel ma- 
quinisme que comporia la divisió del treball, que engoleix la nostra-: .. 

vida, reaccionen~ per aci i per alli, desflorantc.arhps ben diferenti dels 
nostres, con1 una necessitat espiritual compensidora, ben i l a tnk i ,be i ,  . 
lbgica; és la necessitat de desentumir recons .de la nostra animaLqu< 
anys i anys han quedat oblidats en la penombra. Cenl la~ ,  la. Comuni- 
cacib ainb les altres Acadeinies germanes ens és necessiriaper can- 
viar, per embellir la nostra vida; per aixb som+éls metges, som els 
biolegs 'el$ que us heiil pregat més insistentnieiit l'icoblament que co- 
menqa avui, potser perque som els més presoners del maquinisme de 
que us parlava, i els més desvalguts espiritualment. Merces de la vos- 
tra gentilesa. 

Per aixb mateix h e  volgut triar per rebre-us les derivacions dels 
homes dedicatc a la Ciencia de '  la vida' cap als cims tianscendeii- 



tals de la filosofia unes vegades, altres, als camps plaents de la bellesa 
artística. 

Aquestes derivacions de la nostra astivitat han estat diferents, se- 
gons l'ambient d d  moment historic i segons el medi cosmic del lloc 
on hem viscut. 

-, Quan les inseguretats diagnostiques i pronostiques i l'escassetat de 
' forces terapeutiques eren la caracteristica dominant la vida medica, 

el 'inetge es vcié obligat a una reserva per amagar les sevcs ignoran- 
ci,es; d'aquí la .facilitat de caure en el pedantisine que taiit bescantaren 
els critics dels segles XVII i XVIII. Moliere es burla dels pedants, 
i els pedants desaparegueren. 

Més greu fou que la ince'rtitud dels pronbstics i tractaments m&- 
dics despertés inm-edditat e11 els f i lb~ofs que, com Montaigue 
o com Rousseau, portaren l'escepticistiie al cor de la mateixa Medicin:!. 

L'escepticisme,és una flor de peduncle gruixut incolora i inodora, 
amb estams i pistils esterils. L'escepticisme, aplikt al carnp cieritific . 
i professional de la Medicina, és corn en cap de les altres aplicacions. 
eixorc. El nietge necesita cuirassar;se contra el moviment conistant, 
contra el fracis parcial que porten en el seu si totes. les hipiitesis i 
totes les doctriiies mediques; cal que pensi que l ~ s  cicncies de ia vida 
són, con1 la vida mateixa, d'infinita i repetida variació, de constatit 
destritcció i de cousíarnt renaixement. Qui s'assegui als baiics d'una 
aula medica pensant que trobari les perpetues exactituds de la ma; 
t ed t i ca  o les constants lleis d e l a  física o de  la qu,ímicainorginica, 
portara el desengany i la tristor -a la seva anima tota la vida, que ha 
volgut dedicar a les ciencies de curar. Cal que prengui la vida 'tal 
con1 és, polifacetica i poli'dinaniica. i cal que porti la fe, la confian- 
p en les noves hipbtesis qiie sorgeixen en el camp de la biologia; aixb 
li donara, dcmés, la seguretat dintve del canip professional; aixi sa- 

' b r i  que, si el que dona com a veritats. el naturalisme cieiltista, resul- 
tareii novellcs científiques, no autorit~a aixb p q  abrqar  l'ag&sticismr. 
Cal, doncs, que el metge filosofi, que faci la seva filo$ofia, la'de les 
seves coses, i que, com tiiligú no s'ha de deixar portar, ja que el1 és 
qui té ~:-;és perills de caure. ai llac mort de les doctrines negativistes. 

Dcs d'Erixímac, el metgc contertuli de Plató; I'animador del dii-.~ 
1% c0hr.e I'amor al "Banquet", el! metges de totes lis &poquc8s han fet 
fitosofia, i podríeni dir que han fet la seva filosofia. . . 

Amb certa injusticia, ben desconsideradament de vegades, han trac- 
b t  eis ,crítics contertuli de Plató; el seu suposat pedantisme no és 
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nqés que un diileg de les coser que entenia el metge, i en les quals 
porta el1 la veu en contra del mateix Plató. 

Dialogant, nasqué la ciencia dels inetges, dialogant bastiren e:s 
seus fonaments sota els sicomors de l'illa de Coos, i crist.dlitzi aviat 
el mateix diileg en forma de paremia diem-ne savia, continguda en els 
aforism,es hipocritics. Diem la. paraula savia i no la paremia autPii- 
tica, que quan f a  referencia al camp medic, ha Yecollit totes les inr- 
xactituds, totes lrs aparencies de veritat dels fenbmens patollgics. 

E! bon seny rn~dic  és consubstancial, sempre amb aquesta tecnica 
socritica. Quan s'ha desviat del dikleg, la producció medica s'ha en- 
dii~sat en elucubracions eixorques, que han estat els símptoiiies de 
l'estancament, quan no de) retrocés, de les cienciec de curar. Ara, tot 
,i en ple triomf de la Medicina experimental, el que es troba al labo- 
ratorinecessita del diileg dinic assenyat. La  veritat, potser pel caric- 
ter poliinorf de les coses tbiolbgiques, la diu en Últim terme l'expe; 
riencia clínica. 

Aristotelica fon'l'escola d'illexaiidria, i aristothlicá fou l'escola de 
Salerno, espurnes dC pe&inent hipocritic. La diferencia fonamental 
entreel pensament mkdic es t i  eii que el diileg no es pot ni s'ha d'en- 
tendre niai en el camp de lalhgica pura, sinó que no.admet altra opo- 
sició als fets, que els fets mateixos. 
' Aixb és, que el que lalbgica, el' que el raonament dóiia, i que a 

vegades cal emprar com a eina de treball; pot 'resultar fals davant dels 
fets biollgics. 

No hi ha res d'una llgica. d'un entdenatnerit de raonaments més 
be11 pensats quc la  concepció dc la vac~u~oterapia de Wrigl~t  i, twr obs-. 
tant, fora exccpcioiis cnm les de la  trohalla Joriiieriana, res 1116s inse- 
gur, i per bun ñomhi-e de casos, més nul quq la-seva aplicació clínica. 

R ~ b ~ t j ~ l ' E s l a t  roma la Medicina i prescindí oficialiiient dels met- 
ges a l'epoca forta de 1'Imperi. E n  les darreries s'acolliren a la.,Me- 
dicina gal6nica. que és,diem-ne, una adaptació dels coneixements m<- 
dic a l'esperit i a la tknica constructiva del Dret roma, pero que 6s 
una cosa, una orientació sense Ibgica iitrica. 

Tota 1'Edat Mitjana i íot el Renaixemrnt pateixcn d'aquesta falsa 
fabricació de ci6iicia medica,, és clar que amb l'enonne culpa que pesa 
sobre el criteri uniformista d'organització de les primeres üniversi- 
tats, culpa de la qual el món escolar pateix encara; mai no es blasma- 
r i  'iirou 13 substitució del diileg pel tiionbleg en l'enseiiyarnent medic. 
Els metges eren firis al segle XVIII'huiilanistes i filbsofs. Les rebel- 
lions del Renaixement serviren sols per encarrilar la part esMtica, les 
recerques i descobrimetits ariatbmics. Després; osdevingueren, filo- 



sofs i, iiaturalment, cercaren l'exetnple d'aquests: I'ada@ació de llur 
ciencia a la trascenderrt ,uhificaciÓ fil~si>fica que el nostre Llull, quatre 
segles abans, avia iritentat ja. 

Els homes més excelsos que cultivaren la Mediciuaels segles XVII  
i XVIII, perderen la seva potent intelligsncia i esmercaren tota una 
vida en la construcció d'una bastida articciosa, eixofca, que ni el va- 
lor d'eina de treball té, ni tingué. A tito1 de materia arqueolr5gica;se 
sap diun. iatre-mecañisme i :d'un iatre-quimisme; els noms' i els llibres 
de Van.'H,elmont i de Boerhaave, de Sylvio i de Baglivi qu& ompliren 
el mon, són. un  recor de Museu; meitre els Nosofs d'aleshores, deis- 
quds prengueren. la pauta, són ,  enpra, materia filosbfica, tenen un 
valor i fins.poden, ésseiuna nicessitit pelsconreadors de 'la fuosofia. 

. , . .  
Bacon i Descirfes tifigiuerenuna enorme iufluenfia . . en d camp medic, 
Sobretot l'últim; amb. el seu &st 'per les ciencies 'físiques 666 a con- 
tribució fot el que' sabia de mat&l~tiques,'di medñici, 'de física, pi;r 
explicar. els fenbmens de la vida; Descartes, perb, &el pare de la 
més doleiita de les influendesen la Medicina;.'lij.sq~ kecnica no és . . 
la nostra. . . . I , . ~  , .  . . . . . . 

. Nosaltres oirem en les upsties aules .que de Descartes, fora de les 
lleis de I'bptica mitemitica; no l n  quedava res; noialtres n'érem uns 
convencuts, pero hem de confessar que, si és veritat que aquestes lleis 
planen per damunt de tot pel seú sentit d'eternitat, en el pensament 
cartesia, quan no tracta de les desviauons al camp de la Biulogia, hi 
ha per ara una necessitat de coneixenp, un punt de partida que no 
es pot ignorar. , - 

Entre els metges hi hagué aleshores petits receraadq de coses 
i de fets,,les flors del jardi medlc, que queden perpktuats en el Anei- 
xement dels homes. Queda ~ e r v e t  i ningú, ni els especialistes, no 
coneixen certament el f i rrag teolbgico-filosofic, I'escbria que. tancava 
dintre e l  brillant, el descubriment de la petita circulació; és i ser i  un 

. , 
valor medic stipe'riór el ,n?stre Gimhernat que estudii un senzill lliga- 

. . _  <. 

kent, a l  seu contemporani, mentre visqué enormement prestigiás, 
Stahl. ~. . . 

&.iyflueiikia 'diutre'. ,camp'm&dic dels enciclopedistes fou -dis- 
soriada.. ~ ~ r k r e n . ,  escola.::+ pedants; mofats pels literats, trobaren 
posikó:"cbmoda, qkentant ,  l a  lectura d'uns quants llibres d'~olhach, 
de Volney. d<,Did$rof, de .D!Aíembert, d,e Voltaire que constituiren 
l'úñica font'de'la >ela ,iormac$ o deformació filosbficai. , 
. El tipur; d'alesboyes.@,el rniteix, fins a Últims del segle XIX.: la 

massa de met'ges ~. i:a&tecaris segúia, a casa nostra, encara'afersada ,a 



.:la tradició ancestrad, a la qual afegiren 1% novetats de la literatura, 
.no de la ciencia,. de Comte i de Renan. 

Naturalment que el mis selecte, els Nomes que eren al cap del  mo- 
viment cientific, que cornprengueren la utiliht que el cómtismc havia 

,.de portar a la investigació biolbgica com a eina de treball, empraren 
.el metode positivista; aixi, ei d'eterminisme i l'ewlucionisme ompliren 
:tata la filosofia a I'abast dels metges. Menyspreada la metafisica, es 
.ta,ncaren en el negativisme filosbfic, no ben conegut ni raonat. 

Els avencos biolbgics els donaren una orgullosa suficiencia i una 
infantil superioritat, que qui hagi viscut entre metges i n o  metges 
les postrii~~eries del segle passat, qui hagi escoltat les tertúlies de rebo- 

:figa i d'Ateneu l'últim quart del segle darrer, pot donar f e  de com 
.-es veien definitives les posicions del naturalisme cientista, la tirania 
del mateniatikisme per tothok; era la dolqa felicitat del convenqut, 
del que té resolt i i r s e m p r i  més els problemes Últims. 

E1 poeta catala que escrivia en castella io deia ardidament, amb 
walentia d'infant terrible: 

Todo lo sé. 
Del mundo los arcanos 
Ya %o son para mi 
Lo que llamamisterios sobrehum+nos 

. - 
E l  $ulgo' boladi. : '  ' . 

Entre els assabentats dura poc la felicitat. Pasteur, iUuminat, te- 
nia a la nla la teiera-que havia de fes  volar el castell d e  cartes del na- 
turalisme cientista, e r á l a  prova de la inexist6nua de la gekeració es- 
pontdnia, completa, definitiva, irrefutable com totes les grans veritits 
científiques; tot l'edifici de Haeckd i les ~ & ~ l u l e s  d~el laboratori de Hux- , 
ley quedaren al camp de les' jciguines yseud6-cientifiques, per reco'rdar 
I'entronitzament bmnipo'féñt del natuialisme , i . la seva caiguda cbmica. 
AixO evita que' arribés a casa'nostra la propaganda de 1aLliga nio- 
nista, de la  -qual'els adeptes es '  pogueren comptar amb els ,dits. 

La  &id que ra d e d ~ u i 6  provoca- al camp medic dura encara. Són 
.-escassos 'els assabentats del mqviment filos6fic; p a s s a ~ e ~ .  del yedan-. 
tisme enciclope&sta al nat"raliiine~i l'in&ny de le; prometences d'a- 
quest els a l l u n & i ' d ~  f&u"ieb;>tj'G 61 c k r e u  de la filosofia; la ánafie- 

..tiricia filosrjfica deli meties .Cara :té:aquest justificant. 
A l  propi' téhpS. que a&$ 'S3esd&venia," docirines si&uItinies, fillec 

llunyanes del kantisme, vivieq frondoSa&nt eh el'nost're país. Una 
.&anya, i estrafalaria iniportació' a ' Espanya de l'ideari de Krause 
; d i r i  fins fa poc.' Frederic Krause, de quasi nulla influencia en el moi . . . ' ' 

. . 



viment filosbfic del seu pais, fou, sobrewt a la capital &Espanya, l a  
bandera i la direcció. ~u~raseiisible de tota una geueració, en la q u d  
hi havia uns quants que ei comprenien i predicaven; i un nombre molt 
~ n t s  gros que cauria dintre del pedantisme esnob de la classificació de  : 
Carreras i Artau. 

S'han de fer  salvetats. Mata, liome. de vasta.cultura, positivista i 
més aviat hegelii, a qui el positivisme gui i  en 16s seves investigacions 
plenes del boni sentit hipocratic, i 'Letamendi, amic i admirador de  
Lloren$, que amb un h n  nombre de metges, géns menyspreables, , 
trobaren en la filosofia del sentit comú la seva po:ició filosUfica i que 
miraren des de les vores el triomf teatral de Haeckel. Letamendi, en. 
el fans, és u11 carpesii; sigui com vulgui, 6s un pensador selecte, tot 
i queel  seu intent de reduir a la matemitica les lleis de la,Biologia és. 
igual i igualmeiit eixoi-c que I'intent de Descartes dos segles abaris.. 

1 $om on érem. Les condicioris dei metge Fer fer filosofia seguei- 
xeii esseiit ~eriectes: uir probus discevadi peritus. L'apeteucia filosbfica 
dels metges ha passat per dilerents etapes. Quantes voltes els cor- 
rents filosiifics o les orientacions experimentals, han bdndejat el seny 
hipocritic, han ptrdut este;iAent el temps, fins que $ha retrobat ai- 
tra vegada el hon cami obert per les escoles gregues de medicina. 1 
qu& és, doncs, el bon seny hipocritic? Fill d e l  diileg sbcratic, 6s 
i'observació clara' senzilla i depurada dels fets clinics,>.sospesats pel' 
dialeg clínic. 

Potser, doncs, la Gosofia del sentit coinii, que fou la. dels hornes 
millors que a &talunya 'conreaven la filosofia, la centiiria passada,. 
hauria dzésser l'escola filos6fica per als metges amb aficions Iilo- 
shfiqiies. No lii fa res que, posat al terreny experimeiltal, li serveixi 
encara la. l6gica rigorosa positi,vista; el moviment que vivim ara e n ,  

'I'ainbient medic de tot el món és el de la indiferencia iilosbfica que 
podria siinboditzar-se per la boutade d'un dels més celebrats mestres. 
de la. nostra Universitat; la filosofia és un caixó on hi havia tot el 
saber humi cncaixonat; cadascú ha anat estirant la ciencia feta o 
embrionaria i, ara a la filosofia no li queda A& que el cai+ 

AixU demostra I'ambieiit actual en el nostre moviment medic, ben 
- viu, beii orientat al wmp fnictiier de l'obsewació hipocratica i de 

la comprovació experimental: SÓn escassos i es podrien comi>tar amb. 
els dits els metges que saben de l'existencia de le<escoles filosiñfiques 
noves i que no ignoren la pbsició actual dels problemes metafísics. 

1, malgrattot aix6, l'estudiint de Medicina, en entrar per primera 
v q a d a  a la sala de dissecció;no pot deixar de plantejar-se el proble-. 
ma de la mort i el del més enlli. L'amagar el cap sota I'ala p ~ t  ésser 



una postura coinoda, perb no és res que es pugui afrontar amb el 
-cap alt. 

Cal assabentar la nostra joveutut universitaria, i idhuc fins els niet- 
geYenvellits en el quadro rígid del comtisme, que en el cor de l'Ale- 
manya iels neokantisme es trova en franca decadencia, i que el retorn 
a les velles concepcions ontolbgiques 6s a l'ordre del dia; que la can- 
tinuació de la llirga tradició filosbfica d& de Plató a Descartes i se-. 
guida per part dels deixebles de Kant esta en la fenomenologia ,?e 
Husser1,que no és el nlateix que el fenomenisnze, forma universal del 
positivisme,sinó que s'aixeca per cercar en la intuició I:element o r i ~ i -  
iiari irreductible; t o r n a  als conceptes.ontolbgics, als coneixement de 
les esseiicies per I!experi&ncia; és la prova que el positivisme i l'en- 
pirisme, amos d d  nostre camp mkdic, redueixen d'una ganera inac- 
ceptable i purament doginitica les dades de l'cxperiencia als limits 
arbitraris dels elements sensibles. 

Els deixebles i continuadors'de la doctrina de Husserl s'han osi~ii- 
ta t  cn altres camps transcendentals de l'ontologia i de l'etica que no 
són d'interes directe per les nostres coses de la biokogia. El seu co- 
mentador Curtwitch es val precisainent d'un símil m6dic per fer com-' 
prendre la manera com es plantegen els problemes &s6fics, i diu: 
"No és necessari que el món sigui racional en si, per ésserobjecte de 
raó, aixi com el ietge, '  per trobar-se en pndicions de, comprendre i 
guarir tina malaltia, no cal que comenci contraient-la". Pero si que 
creiem cosa; lluminosa els conceptes d'angoixa del deixeble i successor 
de Husserl a Friburg, Marti Heidegger, I'angoixa cofn a sentiuient 
de  d'abisme, del hiatus irrationak impenetrable, deté el inoviuient cm- 
trifug de I'existencia banal. adapta totala  concepció etiologico-patoge- 
n&tica de les neurosis ,i de lcs malalties del jo, d e  les psicosis per re- 
ducció del camp de la coiisciencia, adaptant-les a I'explicació trans- 
rendent de l'angoixa que s'anuncia pel desempar (Geworfenheit) i eli 
malestar (Unhcimlichkeit) de I'existencia humana. 

1 encara és més precís dir a la nostra joventut escolar que a casa 
nostra i sota els ~ipstrcs ulls hem vist formar-sé la nostra filosofia, una , , 
filociofia biolbgica, que precicament apareixia al món quan el nioment 
de la fonda crisi de la psiwlogia experimental; hem viscut una filo- 
sofia que defuig, perque no 6s materia seva' perb 110 nega les qüestioiis 
ontolbgiqiies ; la generació uostra ha vist de prop i ha pogut ésser edu- 
&da per Ramon Turró. Nosaltres no ens mpliquern per que, hamentrhi 
una filosofia propia que fou, en compareixer, un bilsam espiritual' per 
als que visqueren' aterrats per I'amblent pesant, feixuc i despbtic del 
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nionisme, iio hagi interessat més amplament el camp medie del sew: 
país, no hagi fet una escola filosbfica duradora 'i no hagi deixat m& 
que un nucli petit que, l'ha Ilegit, un nucli que I'ha compres, i dos o .  
tres que pensein,en seguir-lo i comentar-lo. 

La psicologia de Tnrró és, ara com ara, per a un metge, una eina:. 
. ,  . 

de treball, una boiia pauta per estndiar i comprendre els fets psicolb- 
S gics norinals i anormals ;.sera una tecni'ca educativa que cap bihleg hau- 

ria d'ignorar; l'encadenament . . .  dels fets bio$bficsper . , ciineiit?~ la i f i  
trospecció i discriminar els camin? per arribar .al cbneixement és d'una. 
senzillesa que no. tenen, certament les:. tkcniques i els ap+ells . . que ser- 
veixen a la psicologia experimental. . : ~ , .  . 

1 encara més, insinua els viaranys per a arribar a .una posició f i - . ,  
los+fica a prendre. Davant de les qüestions metafísiques. i. idhuc per 
les ontolbgiques, Turró, no volent-les tractar, les guaita amb l'avidesa. 
que, per un home com ell, es compren que havien d'ésser #una irre- 
sistible atracció. 

Els temps i la necessitat ens han portat, també, a fer'una altra,. 
filosofia. ben enjairada, ben bé nostra, la Cuna tradició assenyada que,> 
ha portat helles rifeg"es~;d'espiritualitat. S'lia parlat d'ideal religiós, 
de I'idel dins l'art, 'de 1'id:al de la sexualitat. El nostre Serra, ens 
diu que el progrés de  la ciencia és també una marxa vers I'ideal. 

1 l'ideal del nostqe fihsof, com del nqstre camp mkdic, no és I'idex-~ 
lisme especulatiu o post-kantii anib un jo sernpre metafisic, amb un 
subjectivistne que precisainent va matar l'ideal, tbta tendencia, doc- 
trina o sistema que considera les idees com a principis del coneixe- 
ment i de.l'existencia, és la ponderació assenyada, v,eritable, damui:t 
del subjectivismei del materialisme. Analitzat psicol6gicament, és el 
sentiment que $aneja dzmunt de les sensaciops vitals i adhuc es- 
pecifiques. 

Continua die.n; Scrra: I'ideal és la flanla viva en que es consuineix 
constant l'esperit de I'artista, i I'art és un primtr intent d'abroxima-- 
ció a l'infinit. 

L'ideal cientific del metge defugit de la filosofia d'ara és, per una 
part, I'ascensió cap a l'ascetisine purificat de tuta inicula o bé, com- 
pleinentat per un merescut repos arrecerat e r l a  conternplació de I'art. 
Ara veurem con].. 

. Hem dit ja,que el plaer espiritual de filosofar o de fer filosofia, 
sense altra obligació practica,. és cosa que queda reduida a un petiy 
nucii de sortosos prpfessiFals. Ef metge necessita ~'abnegació que li 
imposa la vida cientifica'd:ara;. passar-se anys., i anys per escatir uni 

. ~ . , 



punt dubtós de la cirncia, donar tata la vida mental i l'activitat 
mitica, potser durant desenn,is, al ,servei d'un seriat d'experi&ncies, 
constants, de miquina, per mantes vegades arribar a conclusions ne- 
gatives, qui cap si e n  absolut estkrils per al pwgrés d'una minúscula 
branca que ha tingut lagenerositat de valer impulsar. . H a s  aquí, en. 
tata la seva puresa, l ' e s for~  veis l'ideal. L'ascetisme cientific és, dona ,  
una bella floi? filla dels nostres temps; l'ascetisme cientific és una su- 
blimació de I'ascetisme, pcrque no espera'cap pTemi present ni futur, 
com no sigui la sati'siacció interna d'haver assolit la veritat. Perb per-~ 
ii:eteu-me de dir-vos ara que l'oració i la meditació, cpnformació es- 
piritual de I'asceta religiós, s'han tortiat e&pandiment, clerivació i acos-. 
tanient artistic per l'home gedicat a la producció o a la professió d'una 
ciencia. 

OMigat a un 'mecanisme rutinari q w  I'absorbeix dia per dia, obli- 
gat, per manca de temps, a talir  tancades les portes de la meditació a 
tan. belles i transcendentals coses com al món existeixen, tals les que 
culminen el saber filoshfic, i decencatitat per la fallida de les con- 
clusions del monisme, el metge ha cercat refugi, per complimentar les 
necessitats espirituals; dintre I'art, on, si bé anib preparació elemental, 
perb amb suficient finor d'esperit. pot f ru& de les meravelles que 
I'art de totes les rpoques ha dcixat escalonades per enibellir la vida 

' dels homes. 
H'eus aquí, slenyors. p e r  que l'apet&ncia filosófica dels inetges de.  

sempre, s'ha tornat apetetici? artística dels metges d'ara. 
Nosaltres recomanaríem que aquesta apetencia artística es cana- 

litzés en cl savi consell qiie ens donaren en els nostres primers anys 
de carrera. ~ n i v e m  a esmerpr hores del vespre, a la nostra arribada 
a Barcelona, demanant l'entrada. a Llotja; el nostre mentor, que era 
el iiostre pare, també. metgc, ens digué: ''5 vols. fer d'artista, deixa 
la carrera; si vals ésser metge, ja saps prou de les arts plistiques, com 
de música, cnin d e  literatura, pcr fruir i ent'endre I'obra d'art; de 
i'art, agafaln. no da pen&a adqiiisici0 d'una Scnica, sin6 l'usdeiruit, 
mentre visquic,.de l'emoció artistica, i cull-la all i  on la trobis, que 
aquesta bella part de l'activitat humana no és patrimoni d'uns quants, 
com ells es pensen; no és de l'exdusiil'usdeiruit dels que en pro- ,. 
dueixeii; és palrimoni d e '  tots els que arnb prou finor espiritual s'hi 
acostin a d b  desigs de sentir-la". 

Vcus aquí el. que j o  aconsellaria als cstudiants de metge de ia' 
nostra Universitat. 

El metge, com a compfensiu de I'obra d'art, perque coneix el me- 
canisme de la sensació bptica o acústica i l'encadenament psicolbgic 



que produiix l'emoció, somriu irbnicament als,artistes que amb pre- ' 

tensions de refinats o d'esnobs imposen la moda, perqu;, planejant 
pel damunt d'aquestescoses fugitives i transitbries, hpeix el sentit 
d'eternitat que porta inimanent la veritable obra d'art, i és convengut 
que I'obra bella és wsa independent de les tkniques i, sobretot, de 
les elucubracions mentals que, no solament no la influencien, sinó que 
I'esterilitzen: 

La niciesa d'una escola, doncs, pot malmetre tota una generació 
d'artistes, i el metge, que te elements perclassificar els homes, sap 
mantesvegades on són els beous: són els de l'ofici d'executant d'art. 

~ n t i e  el5 orientals és cregut que la música té forca per desviar 
el curs del món i el desti de I'home; cada so, cada ritme, cada melo- 
dia, influeix determinades forces de la natura. 

A Occident no és el mateix. La seva fbrga no és gens pertorba- 
dóra; és el més bell company de la vida de l'home, és I'única forma 
d'intuir I'absolut, de remoure el suhconscient i de: filosofar per a lai im- 
mensa majoria dels homes. Com a so, com a ritme, com a melodia, 
escampa un nombre de vibradons que podeno no concordar en qui 
les rep; si concorden, poden ésser rebudes, pero no intuides. ni per- 
cebudes; en canvi, per foqa  influencien els sentiments i 4 s  moderen 
o els exciten o els dirigeixen. 

Hi ha harmonies que pertanyen als excitants del subconscie'nt, i 
hi ha la vena melodica, que és I'element musical que es percép i es 
discrimina. '. 

El bany de música del metge, que amarat de les arítmiec i d e  
formacions psíquiques que els mals del cos donen en abundor, fadigat 
físicament de la feina quotidiana, rep assegut en la sala de concerts, 
.és, primer querot i fins pels no preparats fisicament, un afinador,.un 
regularitzador oels Organs somitics i de I'aldarull de les seves idees; 
vull dir que aviat s'assabenta de la sensació de benésser, de la calma' 
plaent i, si voleu,. fins de la G u  interna; la vibració física, un cop re- 
poiat, desperta tota una gamma de sentiments dormits en un subcons- 
cient, que f a  detejar tot un món d'idees que l'allunyen i Senlairen so- 
bre els sentiments de xoc h u d  imposats pen I'ofici. 

Res mes subjectiu, res més impersonal, perb de millor assimilaciá 
personal individual que el món d'idees imprecises i de sensacions pre- 
cises que desperta una sonata o una suite entre centenas d'espec- 
tadors; cadascú té el seu coeficient de reacció i la seva manera d'in- 
tuir I'art, i cadascú té dret a dir que la seva emoci6 artística és ori- 
ginal, i idhuc cada vegada que rep un bany musical, amb igual mú- 
sica i tot, pot dir que la qualitat de I'emoció és, si nanova, diferent- 
ment renovada. . . 



Des d'aquest punt de vista, el ben preparat, el carregat de saviesa 
tkcnica esta en superioritat respecte a la comprensió critica, pero pot 
estar en condició d'inferioritat emocional. Hi ha massa a s e s  entre 
el fenomen musical i la percepcib perqu; pugui el subconscient sorgir, 
sense treves a despertar-li les helleses emotives. Com a repos espiri- 
tual, el no preparat o poc preparat, sempre que tingui el mínimum 
de selecció física dels seus ihrgans de Corti per assimilar la música, 
té el &pos més complet. 

A més, el metge, que si bé sap com es perccp l a  sensació i com 
s'estmctura la vihraccó que la condiciona, m compta amh aquesta 
.coneixen'Ca ,i defui; les altres savieses tnusicals per Iliurar-se enmig 
del bauv harmonic a l'única materia. l'únic fenomen de consciencia 
que és la vena melodica, perque cap i peusa que els fenhmens de 
consciencia es deformen des del moment que s'analitzen. 

1, perf i ,  l'engranall de percepcions internes, de tantes coses qce 
domien en el ' subconscient que l'acció de la música desperta, és 
tot un món que la majoria dels filharmonics' no I'arrihen a dis- 
criminar; són coces d'alt valor espiritual lligadcs amb les Últimes 
causes. Jo diria que la música és l'única percepció filosofica, l'única 
metafísica, per a la immensa majoria dels homes. 
- Lis  sale's d'audició musical tenen una nodrida clientela entre els 
rnetges, cosa que explica el que acabo de raonar. Es un aliment espi; 
ritual' que &S de recomanar a tots, i nosaltres sentim uiia compassió 
infinita pels que per incap&tat orginica no poden fruir de la sere- 
nitat de tal art. 

Si hi ha molts diletants, pocs executants trohareu. L'aprenen- 
tatge de l'iqt és llarg i difícil; podem dir, així,i tot, que existeix en- 
tre nosaltres hon nombre d'amics que han fet els sens estudis mur 
sicals finsels anys després de la seva entrada al professorat de la Fa- 
cultat. El present acabara amb tants singulars idealistes de la'm,Úsica; 
la -músic.a mecano-elkctrica posara fi a aquestes heroicitats. Tant de  
bo que amh aquesta senzillesa es pogués resoldre el trigicprolrlema ac- 
tual dels beuemerits professionals d'aquest art! 

Hi ha un nombre petit de compositors que han deixat la Medicina 
,per seguir el seu deiti. i +re I'art. ,E l  cas d'Hector Berlioz 6s el , , ' 

de la vocació artística per damnnt de totes les conveniencia socials. 
. , Borodi'n fou un productor eminent de iiencies mediques i de música 

a la veiada, cas Únic. I.etamendi,"de merit com a pintor, coma a com- 
positor, no passa d'ésser un senzill aficionat. 

El metge necessita curar del seu port extern, de laseva indumen- 
taria corporal per a viure socialment; rnés encara que d'aquesta indu- 



mentiria física, necessita curar de la indumentaria mental, o sigui, 
l a  paraula. Qui es vulgui asceticament dedicar a la investigació pura, 
cert és que no ho necessita; pero el'prictic, que ha de fer compren- 
dre als altres una malaltia i ha de comandar unes regles; cal que curi 
litei-iriametit el seu Ilenguatge. 

No és aix6 el miteix. que fer literatura. E l  metge endinsat en 
obre's socials cal, a niés, que en sipiga fer i que .en faci, de 
literatura, i idhuc, si 6s necessari, literatura amb mires socials. El 
teatre social de Bneux, deixehle de Fournier, n'és una mostra; una 
altra és aportar a 1a.novel.la els grans flagells socials pcr corretgir-los. 

Pei6, a més, el metge .és hoke preparat per fer literatura pura; 
el coneixement íutim de la vida humana i els seus limits entre el nor- 
mal i el patolbgic, sobretot en el camp de la Psiquiatria, li donara 

', descripcions i temes que podri. fer viure com ningú. 
Es tan aixi que el literats, si no .volen deixar incompleta o &ira- 

.feta la seva noveHao1a seva obra teatral, que els artis6es dramitics, 

.si no volen convertir 'les sublimitats d'un hiperfrenic en una carica- 
tura ridícula de l a  realitat (humma vit'a imaqo), cal que s'iin-. 
posin de I'assumpte medic que tracten, i els millars literats s6n els 
que, ha"ent viscut l a  vida humana normal o patolbgici, poden donar 
visions veritat que entren dintre de la més escrupolosa reproducció 
dels fets patolbgics si volen acostar-se a l'immortal precepte horacii: 
si wis +me flere, dolendu?u est primunz ipsi tibi. Nosaltres, que fa ja 
molts anys predicirem l'ensenyament d'una f i s i '~-~ato lo~ia  artística en 
les escoles de declamació, que ens en fou oferta la tribuna a I'Escola 
catalana d'art drainitic pel nostre amic Gual, estém en deute per por- 
tar a cap les iiostres prfdiques. ~rn~ossible gairebé sanpie d'assimilar- 
se, per art de l'actor, d'una malaltia; cal assabentar-lo dels signes 
externs d'aquesta. 

Són molts els metges que han cnnreat la SovelJa i el teatre, i fins 
alguns han'deixat la professió' per donar totes les seves activitats a 
la literatura: A lmes literatures de-tot arreu hi ha metges que han tiiom- 
fat plenament, i alg"& continuen l'exercici professional. A casa nos- 
tra tenim el cas Roig i Raventós. Anys enrera, aquesta excursió al 
camp de I'art els hauria inbtilitzat per a la vida profesiional; els 
femps d'ara són d'una comprensió espiritu. major. 

E l  cietge pot ésser, doncs, productor o assessor de les obres dra- 
mitiques; és assessor quasi iiecessari per la novela; en canvi, el pes, , 
el substracte somitic inutilitza el metge por a la poesia lírica: sols 
el  poeta, l'escuma espiritual de les nostres civilitzaicions, es troba en 
un  pla Iluminós i inaccessible ,a les nostres mans; el poeta ens és ne- 
cessari per'cot'o~iar les tGq"es d'artistes, de filosofs, de bi61egs, i dis- 



pensador generós de la bellesa per tots. Nosaltres, situats en el fons 
,de la copa de la nostra civilització, que veiem al cim els nostres poe- 
tes, comprensius de I'essencia de les coses, simholitzats en I'esnima 

.,.que es va esvaint cap al cel, flectem el cap davant d'ells en senyal 
d'acatament i de reconeixenca. Som amh ells en deute impagable. 

Es de necessitat' que el metge conegui el dihnix, com. és necessari 
a tot bioleg. El fer-se dibuixar les obse~acions o lec idees faperdre 
part del seu valor i no pot ésser que doni la comprensió cabal del 
que vol expressar-se. La reproducció de certs fets patolbgics en re- . ' 

lleu constitueix un art que hauria de posseir tot aquel1 que es volgués 
.dedicar a. les especialitats quirúrgiques. 

Quant i consbidor  d'arti els conei'xements anatdihics 'li donen 
dcerta seguretat en l'apreciació de les obres d'art. Mencionem el més' 
selecte dels. colleccionistec, Lacaze. L'educació d? la retina pel color 
i la forma, necessiria al dermatbteg, li facilita una competencia espe- 
cial, sobretot quan es tracta de l a  fortha humana. 

Els derniat6legs de tots els paisos són diletants, alguns coUeccio- 
nistcs i sovint competents. Uns pocs s'ón productors : així, Sa- 

:bouraud escultor; aixi també un dels m& illustres mestres de la  
Dermatología, era cercat com a competent per la dificil discriminauó 

-d'escola o d'autor davant dels quadros clissirs anbnims o dubtosos. 
Tal c o a  Nicomac deia a un seu acompanyant,' que no veia res de 

particular davant d'un quadro d'ApeNes: Pren els meus calls i mira, 
:així pot dir el mestre d s  seus estudiants de metge: Prmeca els nzew 
ulls i les maBes orelles, wtitireu i oik. L'aprenentatge fisic de discrimi- 
nar els fets entremig de tota la fenomenologia sindrbmica, és cosa 
que el capacita per a la comprensiiide i'obra d'art, situant-se sols din- 
tre el camp de lapercepció detallada i harmhnica de I'ohra bella. , 

EIs metges han donat executants a les arts plistiques i alguns de . 
-m&rit. Són molts' que ignoren que la bella mostra de I'arquitectura 
pariseuca, la columnata del Louvre; és obra de Pwaul t ,  metge i ar- 
-quitecte a la vegada. Ha estat possible a casa nostra, no f a  gaire, de , 
fer una exposició .a Madrid d'obres de metges; entre nosaltres sóu 
recents exposicions d'obres de diferents col.legues: pintura, escultura, . . 

arts decoratives, caricatura, etc. 
1 és que I'habilitat per a les arts plistiques (conjunt de rdexos), es 

conserva molt mésque la de la música; qui ha tingut dihuix ficil el . , - 
~eadquir ir i  en poc temps, en voler novament practicar-lo. N ' h i  ha 
-molts que, com a repbs, per recerca d'un perdut equilibn psiquic, pre-. 
nen la-pintura com a element profilactic i terapeutic. E s  curiós ano- 
t a r  que p els metges cerquen i'esforc de la forma humanq i cm- 



quen recer en la contemplació del paicatge, diem-neper una unió pan-- 
teista amb el 'món, després d'haver hagut de lluitar amb el jo de la ' ' 

resta de la Iiumanitat. La sirnfonia de color els atreu, i el coneixement 
i discriminació que del color han tingut de fer en la forma.humana,. 

els fa una aitra vegada devant la natura amb la paleta, q& porta urja . 
¿olla de cossos qiiimics que li han servit mantes vegades. 

Senyors: ej metge humanista medieval i el fisic del Renaixement,. 
enciclopedic, filosof, tebleg, inadaptat, que nosaltres t&m a casa 
nostra tan bellament representats, respectivament, per Arnau de Vi--- 
lanova i per Miquel Servet, s'ha converdt a& en un operari espe- 
cialitzat que ha de donar tot el seu tempsa afinar, a perfeccionar la.. 
branca del saber que ha recollit; esdau del n iaquinik ,  I'engranatge 
del qual li esmicola el miilor de la seva anima, no pot ésser filbsoK 
malgrat la seva apetkncia congenita per tals disciplines. O el recull 
l'ascetisme sublim de donar-ho tot al Moloc, que dmtrueix tot el mi: 

. . llor i el més selecte de la humanitat, en sacrifici .de 17aveng científic, o;. 
bé s'arrecera en l'art, per a cercar un caliu, una compensació beneida.. 
que embelleixi la swa vida. . . 

, . . . .  : , .  
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D I S C U R S  

L'ILLM. SR. EDUARD TODA 



Honorables Senyors. 
Senyors acadkmics : 
Senyores i Senyors: 

,Q 

Per raó del lloc que tinc l'honor d'ocupar, us diré dues paraules 
en clonre la nostra primera sessió interacadkica,.' 

Dec felicitar en primer terme, el doctor Jaume Peyrí, pel ma- 
gistral trehall de que ens ha doiiat lectura. M'& també plaent enviar 
sentida expressió de reconeixenqa a l'wninent doctor August Pi 
Suñer, President de I'Acadkmia de Medicina; per les seves ciiides 
paraules i la seva intel.ligent iniciativa wreunir-nos ami  i realitzar 
una de les obres culturals més intenses a Barcelona. Griues també 
als meus iI.lnstres collegues, Directors de les Academies de Ciencies i 
de Belles Arts, per l'autoritat que ens dóna llur presencia i incondi- 
cional adhesió a aquest acte. 

Ens ha, congregat aquí, Senyors, la noble idea d'agermanar les 
nostres antigues Academies Catalanes, velles, algunes de més de dos 
3egles, perclue, consmrant cadascuna lluj prbpia individualitat, es- 
tudiin les aspiracions comunes' en qiie podrién fondre's. Hi ha tre- 
balls literaris i cientifics de certa empenta, sols realitzables amb un 
comú e s f o r ~ :  tal, per exemple, la redacció d'nn gran Diccionari bio- 
grific i bibliogrific dels fills de Catalunya, dignes d'ésser-hi recollits 
per llur ciencia, per llurs talents altístics o literaris, per llurs esforqos 
indiistriils o econbmics, en fi, per llurs vides, mereixedores d'ésser re- 
cordades en l'escrit que no es borra i en el llibre que perdura. 

La fusió a París de les cinc Academies sota el nom d'Institut de 
Franca, ha produit els beneficiosos resultats que tots cioneixem. Els 
nostres esforqos reu&s.podran'també k s e t  útils a les terres de parla 
catalana, a ,les quals portarem aquelles especials dots de cultura, ini- 
ma i rarí privatives dc les nostres respectives Academies, amb elemcnts 
millor avalorats pel comú esforq de tots nosaltres, vells representants 



d'unes organitzacions consagrades per la historia, ensems que re- 
novadores amatents i partidaries de tots els Pnogrqssos de la vida. 

La nostra llavor d'ami donara el seu h i t  en tenips oportú, per 
a honra i gloria de la niare Catalunya. 


