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J. M. B:vrisr :x i RocA : Senyores i senyors , haig de comencar dema-

nant excuses , demanant perdu d ' ocupar aquest Iloc que ocupo en aquest

moment . Jo no soc metge, no entenc res de Medicina i segurament que

pensareu quc soc un intros i em podcu acusar d'intrusisme , pero cs que

ni tan sols soc curandcro ; 1'6nica cosa que soc, es una mica interessat en

la Histuria i , fent Historia de la cultura catalana , sobretot pels cursos

que havia de fer a la Universitat de Cambridge , em va interessar el Iligam

entrc els merges catalans i Montpelier . Montpelier va esser sempre el cen-

tre dels estudis de Medicina des de l'Edat Mitjana , as alli on es va anar

formant tota 1'Escola catalana , i cs per aquesta rao que avui em trobo

en aquest floc . Corn que tenim el temps molt just i hi ha diverses comu-

nicacions , Bono seguidament la paraula al Dr. Gabarro perque exposi la

seva comunicacio.

TRES FIGURES DEL CONGRES DEL 1936:

PUIG-SUREDA, CORACHAN, VIVES CASAJUANA

PERE GABARRO I GARCIA

Scnyor President,senyors congressistes: el meu proposit es de recor-

dar lies metges que prenguercn part activa en el nove Congres, celebrat

aqui mateix, a Perpinya, el juny de 1'any 1936. No pretenc sing donar

Ona nota biografica del tres metges citats, car altra cosa no em per-

met el temps de que disposo; son: el Dr. Joan Puig i Sureda, que en

fou el seu President; el Dr. Manuel Corachan, delegat de Sanitat de

la Generalitat de Catalunya, i finalment el Dr. Salvador Vives i Casa-

joana, que fou el Secretari del Congres. De tots tres, el Dr. Corachan

mori l'anv 1942, cl Dr. Vives mori el 15 dc maig del 1965, i cs viu encara

el Dr. Puig i Sureda amb noranta-sis anys, tot i que esta immobilitzat en
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