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Al marge de les activitats cientifiques, corn a complement social i cultural
d'elles i en especial atencio als nombrosos acompanyants dels congressistes, tin-
gueren Hoc diverses activitats entre les quals volem destacar:

El dia 24, a 1'Ajuntament, els congressistes que ja havien arribat a Reus
foren rebuts pel Consistori. En aquest acte, en el qual el Battle i el President del
Congres prengueren la paraula, es posy de manifest la gran satisfacci6 de con-
viure uns dies, anfitrions i visitants, amb motiu de l'XIe Congres.

El dia 26 tingue lloc, a 1'Espluga de Francoli, un dinar multitudinari (molt
ben organitzat, per cert) que aplega les autoritats pertinents, els sanitaris, el co-
mite executiu del Congres, els congressistes i els acompanyants. En un clima d'ex-
cepcional cordialitat el doctor Alsina i Bofill fou pregat de dir quatre paraules
sobre la significaci6 de la reuni6. Heus aqui: el seu breu discurs:

Senyores, companys i amics:

Penso que, si m'han triat a mi per dir aquelles quatre paraules reglamenta-
ries de final de dinar, no es per altre merit que el c]'esser un dels pocs aqui pre-
sents que hem tingut el goig d'assistir a tots els Congressos de Metges i Bi6legs de
llengua catalana reunits del 1930 enca. Tant de bo que d'aqui endavant la succes-
sio d'aquests Congressos no hagi de patir les llargues i reiterades interrupcions
que han tingut en el curs de ]a seva historia!

En els actes d'aquest ha estat alludit repetidament l'anterior Congres, el de
Perpinya ara fa quatre anys, i sovint horn l'ha qualificat de "Congres del retro-
bament". I aixi fou realment. Ens hi retrobarem uns quants supervivents del
Congres del 1936, i aixo fou satisfactori, pero ho fou molt mes retrobar-hi unes
generacions, les darreres fornades de biolegs i metges i els estudiants d'ara, amb
les quals no sabiem si podiem comptar. He de confessar que els qui organit-
zarem el Xe Congres ho ferem amb una gran illusi6 -no cal dir-ho- pero amb
una certa recanca; la recanca, el temor que alla nomes ens trobariem els veils
enyoradissos. I no fou aixi. A Perpinya, hi acudi la jovcntut en nombre mes que
satisfactori, i amb un entusiasme exemplar; i aqui, a Reus, hi ha acudit encara
en major nombre i amb tant o mes d'entusiasme. Res no pot esser mes recon-
fortant, perque ja ho veieu: entre els veils veterans i vosaltres tan joves hi ha un
hiat profund i tristissim, be que amb il•lustres excepcions. Un hiat produit per
l'abscncia de tantes generacions amb 1'esperit nacional afeblit, esborrat per una
dictadura implacablement anticultural.

Podem tenir, doncs, confianca. L'interes que heu posat en aquest Congres
i que heu demostrat tot atapeint la sala d'actes, no gens confortable per la calor,
fa preveure un futur obert a totes les possibilitats. Tot contemplant a traves de
la pantalla de la televissi6 1'espectacle de l'entusiasta i multitudinaria participaci6
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en les sessions cientifiques , el meu estimat i admirat amic Jordi Gol em dcia: un
poble aixi no pot rnorir . A nosaltres ens toca abans que ningl d'assegurar ]a
continuitat dels Congressos de Metges i Biulegs de Llcngua Catalana, una faceta
de la trama cultural del nostre pals mes important que moltes d'altres . I cal que
tinguem ben present que el deure de servir el pals es un deure de tothom i de
cada hora.

Despros de dinar s'efectuii una detallada visita al Monestir de Poblet diri-
gida per monjos de la comunitat, amb l'encert i solvencia propis.

El mateix dia 26, al vespre, al bonic i peculiar Teatre Fortuny de Reus, ]a
Companyia de Teatre Estable oferi una encertada representacio de 1'obra "Woy-
zeck" de G. Biichner. Es una obra molt interessant de la qual el programa dcia:

"Woyzeck", de G. Buchner es una de les obres pioneres del teatre contem-
porani. El seu autor va neixer a Goddelau, en el gran ducat alemany de Hesseu-
Darstadt el 1813, en el si d'una familia burgesa d'arrelada tradicio medica. El
1831 ell mateix iniciava els estudis de medicina en la universitat d'Estrasburg, on
participa en els movements estudiantils i socials de protesta, activitats que conti-
nua en la universitat de Giessen on es trasllada el 1833. Es dintre aquest esperit
progressista i de conspiracio que el 1834 escriu i edita el seu pamfiet "El diputat
de Hessen". Aquestes activitats el porten a ser sotmes a una estreta vigilancia
policiaca i a sovintejats interrogatoris a l'any 1835, mentre enllesteix el seu
drama "La mort de Danton", i emprcn el came de 1'exili. El 1835 dona per
acabada la seva obra dramatica "Leonci i Lena" i ingressa com a professor en
la Universitat de Zuric. L'any segi ent moria en aquesta darrera ciutat deixant
diversos esborranys de la seva obra "Woyzeck".

Buchner, clones, viu entre 1813 i 1837, una de les epoques mes dinamiques,
i per tant mes conflictives, a nivell politic i social de la historia europea. Son, cal
no oblidar-ho, els anys previs a la unificacio de I'Alemanya, els anys en que s'esta
produint la conversio de les masses menestrals i camperoles on proletariat in-
dustrial, el moment en que comencen a aparcixer les primeres espurnes del so-
cialisme cientific. Una epoca de canvi en que trontollen totes les estructures de
poder que van passant a les mans de la burgesia, la classe ascendent, que con-
trola tots els mecanismes de govern i els mitjans de produccio. Aquesta societat
es la que queda recollida i analitzada en les obres de G. Buchner, especialment
a "Woyzeck" la historia del soldat multiplement explotat per totes les estructures:
per la milicia, per la societat, pets sous superiors jerarquics, per la cicncia...
1 que a mes es troba enganyat. El soldat Woyzeck i la seva historia son els
protipus de la destruccio moral i fisica d'una persona, engolida per la societat
hostil que l'envolta i contra la qual no to cap mena de defensa possible, ja que
tots els mecanismes se li giren en contra.

En la nostra escenificacio hem escoilit ]a versio de Mariano Carinena per
ser la que mes fragments recuperava de l'original i la que oferia un tractament
i lectura ideologica dels personatges mes similar a la que nosaltres mateixos rea-
litzavem.

T.E.B.C."



Lis congressistes durant cl dinar cclebrat a I'Espluga do Francoli.

Josep Alsina i Bofill es dirigeix als congressistes durant el dinar.



ACTES SOCIALS 641

El dia 27, a I'Auditori de la Salle, una atractiva Sessio Musical fou oferta
als congressistes. L'Orfed Reusenc i I'Esbart Dansaire actuaren amb notable
exit. Traiem del programa:

"L'Orfeo Reusenc, fundat l'any 1918 pel prestigios mestre Estanislau Mateu
i Valls, abans tambe fundador de l'Orfeo de Sants, ha estat el primer conjunt coral
a veus mixtes creat a Reus sota el guiatge del genial mestre Lluis Millet, seny
ordenador i depurador de la musica catalana.

Ferm i segur sempre vers un futur millor, l'Orfeo Reusenc ha anat seguint
la seva dilatada vida musical i, durant els seus seixanta anys d'actuacio, ha donat
prop de set-centes audicions, algunes d'elles amb acompanyament d'orquestra, de
cobla, d'orgue i tambe conjuntament amb altres agrupacions corals, a mes d'haver
participat, quan no treat, en infinitat d'actes culturals, pedagogics, liturgics, etc.

Cal destacar la creacio de les escoles de musica i de dansa popular que va
culminar amb la ferma actuacio de les seves sections Sardanistica i del primer
Esbart Dansaire format l'any 1926 per elements reusencs.

El nostre Orfeo fou el felig promotor del "I Aplec d'Orfeons de les Co-
marques Tarragonines", celebrat a Reus, el 1923.

L'any 1957, a I'edat de 80 anys, el mestre Mateu cedeix la direccio de la
massa coral a l'actual mestre Josep Fuste i Ferre.

En frequents sortides de germanor i d'expansio artistica, l'Orfeo ha recor-
regut gairebe totes les comarques veines i la nostra, i moltes de les principals
ciutats de la resta de Catalunya. Tambe ha actuat a Valencia, Saragossa, Sant
Sebastia, tres vegades a la capital d'Espanya, Mallorca i, a Roma a la Basilica
del Vatica i a l'Auditorium Pius, davant del Sant Pare Pau VI.

L'arxiu de 1'Orfe6 Reusenc s'ha anat enriquint al ritme de les creations i
corrents artistics del temps i compta amb un extensissim repertori de musica
popular, sacra, profana, classica i polifonica, a mes de les tres grans obres de
tipic sentit i sabor local que son: "Himne a Reus", "Els gegants de Reus" i
l'Oratori polifonic "Reus a la seva Verge de Misericordia" estrenat l'any 1966
amb la collaboracio de 1'Orfe6 de Sants i L'Orquestra Simfonica de Barcelona.

L'Esbart Dansaire de l'Orfeo Reusenc fou fundat 1'any 1925 per un grup
de joves entusiastes del nostre folklore. En el decurs dels anys ha sofert diverses
modificacions, ha mantingut tanmateix 1'esperit pel qual va esser treat: ]a difusio
pertot arreu de la riquesa del folklore catala.

L'acceptacio de les seves danses per part del public s'ha palesat en nombro-
ses ocasions, i ha esdevingut en els darrers anys 1'ambaixador del folklore ca-
tala per terres d'Europa. Bona prova d'aixo son les sis gires dutes a terme per
Alemanya, Austria i Franca.

L'Esbart Dansaire de l'Orfeo Reusenc assoleix a l'actualitat el seu mes algid
poder d'expressivitat folklorica, valorada per 1'eficac i experta orientacio de la
seva direccio, que ve a continuar 1'execut6ria dels seus antecessors.>>

Explicitament per als acompanyants dels congressistes, es realitza una visita
adequadament dirigida i comentada al Monestir de Santes Creus, als monuments
romans de Tarragona i al Museu Pau Casals de Sant Salvador.


