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ORIOL CASASSAS

['arlar del doctor Josep Alsina i Bofill -yue vol dir rctre homrnaige a la scva memoria - rs

per a mi, srmpre, un honor. Ara, Yuan I'ocasio es d'un tan alt relleu amp la yue avui ens ha

reunit en ayuesta aula, I'honor s'acompanva d'un sentiment de responsabilitat yue, tot

plegat, ultrapassa a ben segur les moves possibilitats. El fet rs yuc, sense pensar-m'hi, vaig

acceptor I'encarrer i ara -ja est^^ fet-, sincerament, vull donor les grzicies a Ies persones

yue mr'I feren.

Quan a mitjan segle rig, amb el return vacil^lant de la Universitat a Barcelona, es crew la

Farultat de Cicncies Mcdiques -yue aplegava els estudis de Medicina, de Cirurgia i de

Farm<icia i yue, de fet, cum diu Jarint Corbella, no era lino la transformario del cell Col^lrgi

de C irurgia- Ies perspectives de millura de la docencia no es nuxiifir<^ren ni mica ni gens,

tant pel yue fa a Ies conditions estructurals rum a Ies personals. Els professors procedents
de Cervera eren dunes ret8riques tan brillants cum ineficaces i el Col•legi do Cirurgia ja no
era cl dels temps de Virgili i de Gimbernat.

Els estudiants amscients nu s'avenien a aquest estat de cases; Hord enlhi, els wires eren uns
altres, yuc Claude Bernard, I'anv 18(,5, ja havia publicat la Intrnduiii^i n 1'i^studi dr In rur^liiinn
e.r^^i^^^irnrnhil. La discunformitat i la decisio de cinc estudiants s<in lcs yuc condu^iren, I'any
1872, a la tames vegades rrfcrida creacio de «El Laboratorio», I'autcntic nucli generador de
I'Acadivnia de Ciencies Mrdiques. Josep Antoni Barraquer i Roviralta, un dels cinc estudiants
inquiets, explirwa anus despres Ies causes quo en ayuella ocasio els havien impulsat:

«En Anatomic , una i mil vrgades vam manipular ambossos, mustuls, nervis, vasos i entranves.
Vam esperar en va de for altre tart en Fisiok , gia, amb I'esfigmograf, a,mptar rls glohuls
sanguinis, observar els efectes de Ies sections nerviuses , [...] EI desenganv ens va dccidir
a reunir els nostres eshir4os per a exercitar - nos en les practiques de la Matcria Medica.»

Ens cal arrihar a I'ultim quart de settle per trobar , a la nostra Facultat, uns pots mestres
dignes d'ayuest nom. Bartomeu Robert, per rxemple, catedrtic de C'atolot;i<i M^^dica des
del 1875, yuc - revolucionari en el sou temps - explorava els malalts, raonava el diagnostic
i la h^rapcutia^ i establia di<ileg amb cls alunuies. O Jaume Pi i Sunver, catedratic de i'atologia
(;cneral des del 188:3; si Robert representa 1'inici d'una transformaci^i en I'enscnv<iment de
Ies disciplines cliniyues, Jaume i'i, gran omit do Ramon e Cajal i do Turco, a yui impulsa a
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la vida cientifica, es clarissimament l'iniciador de la medicina experimental. Ho diu el mateix

Robert: <Fins a la vinguda de Pi no s'havia donat a la Patologia General de la Facultat de

Medicina de Barcelona una fixesa en els principis, una positivitat, una precisiOO i una fructi-

fera comprovacioi experimental.,' O Miquel Fargas, que completa amb Robert i Pi el triumvirat

dels millors catedratics del seu temps; a Fargas correspon el titol d'innovador en el camp

de les especialitats. Catedratic de Ginecologia i Obstetricia des de 1893, ,des del comenc -

tal corn refereix Moises Broggi- s'havia apartat de la rutina general i no donava cap lli46

sense la presencia de la pacient, i aixi tot el que ensenyava era a partir del fet patolugic a la

vista. DesprOs de I'examen meticul6s de la malalta, en el qual els alumnes hi participaven,

venia la discussio, de la que se'n derivava, per tin proces logic, el diagnostic i el millor

tractament a seguir.»

La situaci6 -aixo Si- ana canviant. Hi ajudaren, sens dubte, els Laboratoris -de

hacteriologia, d'Histologia, d'Analisis cliniques- que el professor Fargas crew a l'Academia

i Laboratori quan n'era president, a partir del 1897. La presencia creixent de mestres amb

cara i ulls i la millora consegiient en la formacio dels rnetges de major disposicio, arriha a

provocar estupides situacions de tensi6. Corn la que es produi a Saragossa I'anv 1913 i que

Puig i Sais -que fou president de ('Academia ('any 1915 i I'anv 1034 presidi el VuitO Congres

de Metges i BiOlegs de Llengua Catalana - conta en una conferOncia a la Universitat Indus-

trial. Diu: (,Corn que la Catedra de Fisiologia de Saragossa shavia guanyat el doctor Bellido

en unes anteriors oposicions i el Dr. Ferrer Solervicens tambc anava a la mateixa Facultat

(corn a auxiliar de la Catedra d'Histologia i d'Anatornia Patologica, en virtut tambe -es

clar- d'oposicions), el Claustre va queixar-se al Dr. Cajal, que formava part del Tribunal i

es senador per aquella Universitat, que els Catalans anessin absorhint les catedres, a lo qual

va contestar en Cajal que al costat dels joves que sahien 'dir' les coses, els joves Catalans

demostraven que les cosec sahien 'fer-les".» Ho deia Ramon v Cajal i, naturalment, la sang

no va arrihar al riu.

S'anaven obrint els horitzons i la Facultat prenia dignitat amb I'aparicib de Woos mestres de

bona (lei. Corn a exemple i sense pretensions de Ilista exhaustive, diguem tins noms me-

morahles des de I'anv 1915 son a la Facultat Jaume Pevri i Rocamora -a la Catedra de

Dermatologia i Sifiliografia- i Francesc Ferrer i Solervicens, que ja tornarem a trobar; I'anv

1916 es catedratic de Fisiologia August Pi i Sunyer que, amb la col-laboracio constant de

Jesus Maria Bellido -a Barcelona des del 1919-, porta el prestigi de la seva Escola, sense

pario, a la consideracio internacional mes alta; l'any 1917 arriha Pere Nubiola i Espinos,

l'indiscutible successor del professor Fargas; I'anv 1919 son els germans Joaquim i Antoni

Trias i Pujol els sous i eficients mestres de cirurgia; i ('any 1927 els estudis de Patologia

Modica reben el concurs inestimable d'un jove de 29 anys anomenat Agusti Pedro i Pons,

un mestre que formara, ant's i ant's, promocions i prornocions de rnetges.

La Facultat ha tingut -entre alguns altres- aquests mestres. Pero jo voldria parlar dell

mestres que la Facultat s'ha perdut, dels mestres de bona (lei dels quals la Facultat no ha

rebut tota la valuosissima aportacio que atresoraven; per causes diverses, ineluctables unes,

per estupidesa burocratica unes altres, i unes altres per la mala sang de gent incivil.

D'entre les perdues degudes a la fatalitat -els mestres desapareguts quan encara havien

de donar guia i Ilum a moltes promocions- diguem Jaume Pi, Bartomeu Robert i Miquel
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Fargas. Clue moriren pels volts dell cinquanta anys. 0 Ramon Torres i Casanovas, catedratic

de Patologia Quirurgica des de l'anv 1912, "d'un sentit clinic extraordinari,, -diu Jaume Pi

Figueras- 'que ensenvava sempre presentant malalts amb una claredat i metodologia de

gran mestre.,, Mori l'any 1922, als quaranta-cinc anvs.

La sordesa i la inflexibilitat oficials han fet perdre no pocs mestres a aquesta Facultat de

Medicina. L'anv 19(13 tingue Iloc a Barcelona, enmig d'un gran entusiasme, el Primer Congres

Universitari Catala, on el doctor Marti i Julia presenta la ponencia (Organitzaci6 de la

Universitat Catalana» i on tingueren una actuaci6 destacada Puig i Sais, Rafael Trueta -Cl

pare de Josep Trueta - i Joan Pu ig Sureda; l'any 1918 se celebra el Segon Congres Universitari

Catala, amb I'afirmaci6 -una vegada mes- que la Universitat hauria dosser autunoma,

amb una ponencia sabre els drets dels estudiants a carrec del doctor Pere Domingo i amb

on projecte d'Estatut Universitari que signaren, per exemple, Bellido, Bartrina, Nuhiola,

l'evri, Pi i Sunver, Torres i Casanovas i Joaquirn Trias. En I'endemig, les veus insistents

rt'clamaven una vegada i una altra la reforma, corn quan Miquel Fargas -l'anv 1915- al
Senat i davant d'Alfons mil, senador coin era per la Universitat de Barcelona, exposa en un
discurs contundent que'els greus defectes de la Universitat no tenon remei si no es amb Lill
regim d'autonomia que I'alliberi de la burocracia dirigent que desconeix els problemes i

retarda les solucions'.

Pero, res, als ministeris sembla que la sordesa era una afecci6 molt estesa i no es feu hen be
res per bellugar - una mica ni tine fos- Ies velles estructures monolitiques. I - cito nomes
tins exemples- s'hague d'esperar I'anv 1933 -amb la Universitat Autonoma- perque
durant aquells escassos il•Iusionats anus la Facultat comptes amb un catedratic de Tisiologia,
Lluis Save i Sempere, el mestre clue des dell temps del Servei d'Assistencia Social dels
Tuberculosos de la Mancomunitat i des d'aquell modestissim dispensari del carrer de Rades,
al Poble Sec, I'anomenat'temple,, de la Tisiologia catalana i des de la col-leccio de Monografies
medigties d'Aiguader i Miro, ja dirigia Lill equip di' col-lahoradors i, internacionalment,
rehia consideraci6 i distincions.

I tin cas parallel I'ofereix Emili Mira que, reronegut ja con1 a metre per la Mancomunitat
de Prat de la Riba -cap de ('Institut d'Orientaci6 Professional i cap de ('Institut I'sicotecnic -
no arriba a It's aules universitaries fins la instauraci6 de la Universitat AutOnoma. (Recordem
que la creaci6 de I'Aut6noma es de I'any 1933, que despres del 6 d'octuhre del 1934 sofri
trontolls i retallades i que el 1936, amb la guerra, perde les condicions necessaries a Lill
desenvolupamt'nt normal, o sigui tine la tasca universitaria d'aquests mestres Ion
inevitablement efimera.)

Si la Facultat no pogue beneficiar-se d'aquests mestres per culpa -diriem- de la
rigidesa duns programes que no contemplaven la inclusi6 dunes disciplines Clue ja
havien adquirit entitat pr6pia, en perde d'altres a causa de la proverbial pauperrima
situacio del nostre maxim centre docent. Corn si els elevats dirigents dels plans d'estudi
i de la distrihucio de recursos haguessin fet seva aquella actitud de desempallegar-se
de responsahilitats amb I'excusa que, ja inventaran els altres '. El fet es que Manuel Dalmau
-Lill deixehle de Pi i Sunver i una de les grans promeses del nostre moll cientific,
desaparegut prematurament- Cl 9 de febrer de 1907 va escriure a Pere Nubiola, des de
Harvard, el segiient:
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Jo Ii deia en la meva carta (i li repeteixo) que a Espanva no teniem professionals de la

investigacio i si tan sols amateurs. La condicio indispensable per 1'existencia del professional

es que l'ofici Boni. A Harvard, els cent professors de les deferents branques cobren calla un

7500 duros I'any, en altres paraules, cobren per poder-ne viure, pollen Osser professionals.

A Espanya tambe es pot Osser professional: en Cajal ho era; en Cajal vivia justament amh el

seu sou (a canvi de passar gana, de viure al carrer de la Lleona i de no banvar-se). Jo no

dubto que en aquestes condicions encara hi cap Osser professional a Espanya.»

El prototip dels mestres que no hem tingut per culpa de la irresponsable gasiveria de les

estructures dirigents, es Francesc Duran i Revnals. S'havia format al costat d'August 1'i i

Sunver, desprOs entry al Department de Bacteriologia del Lahoratori Municipal, amh Ramon

1'urro, i la seva inquietud cientifica i la seva noble ambicio de treballar totalment el dugueren

primer a I'Institut Pasteur de Paris, desprOs al Rockefeller de Nova York i despres a la Yale

University de New Haven. La Facultat es perde un gran mestre de la investigacio medica

en general i, en particular, de la recerca oncolOgica.

(Quin avant prr Montjuic, despres de passar el Pohle Espanvol, veig el Sant Jordi de Josep

Llimona -la mcs belly estatua eqUestre que conec- penso sempre en Duran i Revnals -

que serve de model a I'escultor- i en el gran nivell de les arts plastiques al nostre pals en

contrast amb la migradesa dels mitjans de recerca que hall obligat a emigrar a d'altres

latituds tantes i tantes persones inquietes.)

Despres, els mestres que la Facultat s'ha perdut per culpa de l'urc i de la irracional intolerancia.

Els anvs de la Universitat Autonoma foren invitats a participar en les tasques docents un

important nombre de persones que havien acreditat Ilargament Ies qualitats per a incorporar-

s'hi: com a professors agregats, o Iliures, o encarregats de curs, o auxiliars. Amb aquesta nova

orientacio, amb aquest obrir unes portes que semblaven segellades, s'acabava una situacio

que, molts anvs despres, Pedro i Pons encara havia de censurar agrament:

En la Universidad de Barcelona, la Catedra no deja lugar mas que Para un profesor adjun-

to. Ridicula e inadmisible es por todos conceptos esta reduccion del profesorado a yue se

condenan las Catedras. Con un solo adjunto y a veces con laboratories miseros, mal dota-

dos, nuestra labor se limita a la hora de clase.,,

I despres afegia:

"Hay gente con buenos deseos y formaciOn excelente, que desean integrarse en la Univer-

sidad. No en la nuestra, mientras siga asi; sino en la que ellos desearian que fuese, una

Institucion mas amplia v mas abierta...»

Pedro i Pons deia aquestes paraules en on discurs inaugural de curs de Ia Universitat I'anv

1960.

Amb la Universitat Autonoma s'havien constituit uns equips docents i ara eI professorat

era ridiculament i inadmissiblement reduit. Que havia passat? S'havia acahat una guerra i

els vencedors s'havien proposat de bandejar com si fos okra del dimoni tot allo yue s'havia
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construct durant l'etapa republicana. 1, es clar, havien de proscriure aquelles persones que,

amb tanta confianca en unes naves orientacions, havien col-laborat amb les vencudes

estructures. Aquestes persones feien nosa, sembla, tanta nosa que, per exemple, el doctor

Rafael Battestini i Galup -director de I'Fiospital de Santa Tecla de Tarragona -, ci doctor

Emili Darder -battle de la Ciutat de Mallorca- o el doctor Joan Baptista I'eset - rector de

Ia Universitat de Valencia- Toren afusellats. 0 el catedratic de Pediatria de la nostra Facultat,

(;regori Vidal Jordana, fou empresonat. Dels nostres mestres, molts emprengueren el cami

de I'exili i el seu mestratge entre nosaltres s'acaba: August Pi i Sunver i els sous fills Cesar

i Jaume Pi-Sunver i Bavo -professors, respectivament de Bioquimica i de Fisiologia-,

Jesus Bcllido, eIs germans Trias i I'ujol, Josep Tructa, Lluis Save, Emili Mira, Pere Domingo

i encara d'altres, com ara Joan Cuatrecasas -mestre de Propedeutica Clinica -, Antoni

Fevri - professor auxiliar de Dermatologia -, Rossend Carrasco i Formiguera i Albert Folch

i Pi -agregat i ajudant, respectivament, de Malalties de la Nutrici6.

I la Facultat, per si no hagues quedat prou empobrida, prescindi -per afegito- duns

joves peril autentics mestres, CIS mestres de la il•lusio, que tot i continuar en el Pais foren

confinats a l'ostracisme, condemnats a] silenci. Deixeu que digui el nom de Pere Calafell,

que amb I'Autonoma era Ajudant Iliure del professor Martinez i Garcia a ('Hospital de la

Santa Creu i Sant Pau i al qual tant Ii devem tants i tants pediatres.

I deixeu que, amb unciO, digui el nom simbol d'aquests mestres als quals fou barrada

I'entrada a les nostres aules i els estudiants perderem tot alto que els mestres de la il•lusiui,

tan generosament, estaven preparats per a donar. El nom simbol, es clar, es el de Josep

Alsina i Bofill.

Aquest penos empobriment, dintre de la Universitat fou general; no fou cap exclusiva de la

Facultat de Medicina. Aixi, a la Facultat de Filosofia i L.letres, per exemple, anaren a l'exili

Bosch i Ginpera, Pompeu Fabra, Cartes Riba, Nicolau d'Olwer, Serra i Hunter, i Joaquim

Xirau, entre d'altres. I foren condemnats a un exili interior, per exemple, Enric Bague, Ramon

Aranion, fordi Maragall, Eduard Valenti, Joan Petit i Marcal Olivar.

Al doctor Alsina , l'any 1939, Ii foren instructs quatre expedients de depuracio, una operacio

que segons expliquen els diccionaris va dirigida a mantenir i a garantir l'homogeneitat

politico - ideologica d ' un regim mitjancant l'eliminacio dels membres considerats perillosos

i desafectes . Els expedients dimanaven del Colegio Oficial de Medicos , de ('Hospital Clinico, de

1'Altuntumu'nto de Barcelona i de la Facultad do Medicina i els impulsors eren - diguem-

companvs metges i en un cas un catedratic d'aquesta Facultat . I el doctor Alsina rebe citacions

que comencaven amb frases tan «simpatiques> com: "Sc personard el dia 3 , a las 1(1 y cuarenta

y cinco nunutos ]... ], a fin de prestar sit declaracicin y darle lectura de los cargos fornulados, adt'ir-

ticndole que de no efectuarlo, le parara en perjuicio que cn dcrecho huhiera lot'ar." Fins al cap de

dos anvs -el 10 de gener de 1941 - no retie les notificacions d'absolucio que, malgrat tot,

constrenyeren el doctor Alsina a envorar la resta de la vida aquella Universitat tan plena

d'esperances que havia conegut.

Alsina i Bofill, el quart curs de carrera, havia entrat d'intern a la Clinica Modica B, la que

dirigia el catedratic Ferrer i Solervicens, que provoca en Alsina una autentica fascinacio.

Molt aviat, CIS alumnes s'adonaven que el professor - segons paraules del Dr. Alsina d'anys
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rues tard - ,per damunt de la seva missio preceptive d'ensenyar medicina, pretenia quelcom

de radicalment superior i transcendent: desvetllar en els seus alumnes una il•lusio

intellectual, un entusiasme capa4 de convertir l'aplicacio en vocacio». Jo no vaig coneixer

Ferrer i Solervicens, que mori el meu primer any de Facultat; peril tres de]s meus

primerissims mestres foren deixebles seus i a fe que despertaven il•lusio intellectual i a fe

que eren moguts per un vocacional entusiasme: son el professor Soriano, mestre de patologia

clinica, Josep Maria Sala i Ginabreda, mestre de pediatria, i Josep Alsina i Bofill, mestre

d'actituds, davant del nialalt, davant de les persones, davant de les institucions, davant del

pals i les seves essencies.

Quan Alsina i Bofill acaba ]a carrera continua a la Clinica Medica B en qualitat de metge
assistent. Alsina i Bofill deia que la valoracio de Ferrer Solervicens «s'ha de completar amb

dues aportacions fonamentals: els sous dubtes i els seus errors. Per a Ferrer Solervicens el

dubte era una actitud mental deliherada per tal d'estimular I'activitat inquisitiva. Dels errors,

se'n buscaven els motius, no mai les excuses.>> Ferrer Solervicens, en la seva rigorosa

honestedat, era un mestre de raonat i meticulos bon sentit, de contenci6 i de mesura.

Un cop, I'any 1933, aprovat I'Estatut de la Universitat Aut6noma foren convocades proves

per a cobrir les places d'adjunt. l.'ocasio era feta a mida per a ]a vocacio docent d'Alsina i

Bofill i, sense dubtar-ho ni un moment, es presenta a les oposicions i obtingue una de les

places. La consequencia immediata de 1'augment de professorat era la possibilitat de reduir

el nombre d'alumnes per docent, tant en classes practiques com en llitions complementaries

i, per tant, intensificar el contacte, el dialeg. En un medi universitari d'aquestes possibilitats,

Alsina i Bofill es done amb tota I'anima a ]a nova responsabilitat; aquells ant's, foren els

mes plens de la seva Vida, ,els de maxima ,atisfacci6 personal,,, deia.

Despres de I'esfondrament del somni, accepta que els anys venidors fossin ocupats per la

dedicacio a la medicina privada, pero no pas resignadament sin6 apassionadament. Els

que el tractarem en aquesta etapa sabem que la seva passi6 era tambe un mestratge, la seva

educada passi6 fou per a molts de nosaltres un mestratge.

Ha estat dit -i molt, molt encertadament- que mestre es aquell que ens allibera. De les

nostres inseguretats, de les nostres vacil•lacions. En qualsevol camp de l'activitat humana.

No es pas el mes important d'un magisteri el subministrament de coneixements i mes

coneixements; un llibre, moltes vegades tambe es magatzem de coneixements al qual hom

pot recorrer. Alliberar es ensenyar a observar, ensenyar a relacionar i a deduir, i ensenyar

a elegir; en qualsevol ambit. I en el concret de la medicinal alliberar es tambe - i potser

sobretot - ensenyar a acostar-se al dolor amb la infinita identificacio amb la persona malalta.

I aquest magisteri es pot exercir davant d'uns alumnes que omplen una aula i es pot fer

cada vegada que una persona truca a la teva porta i cada vegada que, on sigui, es escoltada
la teva paraula.

L'any 1945, 1'Institut Policlinic designa Alsina i Bofill cap de Servei. L'increment de les

possibilitats d'estudi que oferia el nou carrec, damunt del continuat atent contacte diari

amb els malalts, feu que el doctor Alsina -que no havia abandonat en cap moment la

curiositat intellectual - participes encara mes activament en comunicacions i conferencies,

dediques encara rues temps a la redaccio de treballs cientifics.
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La Facultat s'havia perdut un mestre, pero, en el nostre mein, la consideracio unanime amb

que Akin a i Bofill era tingut era la de mestre. I per aixo fou elegit president de la Societat

Catalana de Biologia, despres dels ant's de silenci imposat; i per aixo fou elegit el primer

president de Ia Societat Catalana de Nefrologia; i elegit president de ('Academia de Ciencies

Mediques i elegit president de I'Institut d'Estudis Catalans. I encara president del Dese

Congr's de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

EIs qui hem estat testimonis del seu pas per aquests carrecs, som deutors, tots, del mestratge

que reberem quan ell els ocupava: unes vegades era una llico cientifica, i unes altres era una

Ili4ci de vida, de comportament, de fidelitat.

Josep Alsina i Bofill havia nascut el 21 de juny de 1904 a Palafrugell. De molt petit la familia

es trasllada a Barcelona i es a Barcelona on Josep Alsina retie ja el primer i el segon

ensenvament. Tot i aixo, sempre guarda Palafrugell i el Baix Emporda en un lloc preferent

del seu cor. Quart, amb setanta ant's, ens reuniem havent sopat en la preparacio del Vocaliulari

nu'dic de ('Academia i ell no faltava mai a la cita i hi era un molt solid puntal, si sorgia

alguna discrepancia en l'adopcio d'una expressi6 medica popular, en la discussio a favor

d'una o altra forma, ]'argument contundent que esgrimia invariablement el doctor Alsina

era: « Perdonin, a la meva terra sempre s'ha dit aixi.»

Perque el doctor Alsina, a mes de mestre de medicina i d'humanitat, era mestre de civilitat.

I civilitat vol dir - entre moltes altres coses - fidelitat als origens, una fidelitat que de cap
manera no exclou la solidaritat i el respecte envers els altres, persones o pobles. Deia: "En

el tons, jo no soc mes que un nacionalista. Soc un nacionalista apassionat. Apassionat pcl

meu pals. I del meu pais el que m'apassiona mes es la llengua.,, I ja ]'any 1930, quan el

Congres de Metges de Llengua Catalana que presidi el mestre August Pi i Sunyer, encomana

a Manuel Corachan la redacci6 del Diccionari de Medicina i es constitui un equip de

col-laboradors -metges i lingiiistes-, el jove Alsina i Bofill hi aporta el seu entusiasta
concurs. I ]'any 1970, ja ho hem dit, amb el Vocabulari de I'Acadtmia. I en la decada de 1980,

amb el Diccionuri Enciclop'dic de Medicina. I quan mori, I'estiu del 1993, al seu refugi de
Calella de Palafrugell, tenia damunt de la taula els plecs de les revisions dels termes medics
del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.

Deixeu que acabi aquesta glossa biografica, en aquest acte que - es clar - es un homenatge,
pert que -per a mi-, a mes, to -o hauria de tenir- un cert caracter de reparacio, amb
unes paraules del mestre, de Josep Alsina i Bofill, el mestre que la nostra Facultat de Medi-

cina es va perdre, el simbol dels mestres que la Facultat es va perdre. Unes paraules que son
tot un convencut compendi de pensament; va dir:

1 quan la vellesa s'acosta al final, desfets tots els lligams i totes les relacions externes,
esborrada gairebe la prOpia persona del cercle social, despullat de tot, pero amb el tresor de

les experiencies bones i amargues de tota una vida, ]' home troba el moment de I'absoluta

sinceritat i de la fe sense reserves en la perenne vigencia del valor de la idea , de la veritat

i de la llibertat.,,

Diu la perenne vigencia del valor de la idea, de la veritat i de la llibertat, la perenne vigencia;
contra tot i malgrat tot.


