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NIENT )IiIA DEL SE('lil:'1'AI{I

EXCEI.'I, ENTISSIMES AUTOIIITATS;

GENTILS DAMES;

IIONRATS CABALLERS;

ERUDITS CONGRESSISTES;

EN NOM DE LA JUNTA. SIAU BENVINGUTS.

Retrunyen encara per aquest espai, candenta estA l'atm6s-
fera, xopades aquestes parets, dels entussiasmes amb quo segui-
rem el Primer Congres, el cancell del qual fou posat amb la
constitucio de l'-Associacio General de Metges de Llengua Cata-
lana>. En aquestes Seus presidencials hi trovem a mancar dos
prestigis que'ns les honoraren: els doctors Fargas i Bonet. El
primer, i permeteu que, malgrat no tingui per missio in resenya
necrologies dels desaparescuts,no segueixi l'introit d'aquest SE-
GnN CONGREs, sense que les primeres paraules no sian d'oraci(') fn,
nehre, do remembranga pel nostreprimer President, al qui avui
encara se'I veu rigid, ungit de f© patriotica, amb entussiasmes
virils. Ilegint son admirable discurs, pie de sabia doctrina, de-
fensaut el dret i deurer imprescriptibles quo tenim d'usar la
nostra Llengua on el moirnent cientific catalA; se'l you ademes,
amb sa maestria, presidint i dirigint les sessions, i sobre tot,
consagrant in constitucio do l'Associacio, a la qual hi havia con-
cretat sos ontussiasmes. Avui no'l tenim, mes son esperit rediviu
sura per damunt de tots, i plana per aquest aire; ell ens presi-
dcix. Sa memoria oterna restarA fixada perennement dins del
cor de tots els que'l coneixerem. Ell fundh l'Associacio, aquesta
ha fet i farh grans obres d'immens profit per a is Cieneia de
la nostra terra: a ell se deurA. Aquest fou son testament cien-
tific, quasi d'dltima hora, quasi is d1tima voluntat, ja que
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poques hores abatis d'apagur-se-li Is flarna de la vida, trovant-se
en cl marxa-peu amb que se n'havia d'anar, lloh al Primer
Congres i a l'Associacio, dient que Facto mes hell do sa vida
fou aquell on que vincula indisolublement a Is Ciencia i a la
Llengua do tal manera que ningu mes ho podria desfer. Ja
que ses ultimes paraules foren per a nosaltres, per aixu hem
cregut quo les nostres primeres havien d'esser per a ell. Re
member.

El Dr. Bonet assisti a la inaugural d'aquell Primer Congres
amb les forces perdudes, veient penjat sohre son si el glavi quo
I'havia d'occir; ell se sobreposa, ens honra amb sa prosencia, i
pronuncia, una admirable oracio, ungida do plena confiaiiqa en
els destins do la Ciencia patria. El quo tan havia fet per a la
nostra Facultat, el que tan 1'havia honrat, tingue la visio lucida,
quasi tamhe d'ultinla hora,de la forq.a immensa que representa-
va el moiment medic quo allavors s'iniciava.

Des d'allavors quaus aconteixements han passat, quina ha
sigut la vida de 1'Associaci6?

S'elegi per aclamaciO al Dr. Josep Barraquor, do qui l'As-
sociacio n'esperava una inteusa actuacio pels corriols cientifics
que indeleblement ha deixat per tot on ha passat, i per la inten-
sa densitat de sa constitucio cienti6ca, essent una de les figures
mes preclares do la nostra terra, mes la disort ens surti, porque
la salut que minava a s6n cos no'ns permete gaudir do sa direc-

eio, dimitint at cap d'uus dies, tement mancar-li el coratgo de
quo tart se n'ha de menester per a organitzar tin nou Congres.

La Junta, acefala, nomena de son si, President de I'Associa-

ei:o, al que n'era primer Vis-President, el Dr. Carulla, i durant

sa actuacio, com a tal, fou elegit pel soli rector d'aquesta Uni-

versitat. (,dui conegui son brag, qui sapigue la niedula que pos-

seeix, so donarii compte do I'improba tasca quo se li havia en-

comanat. Conn el Ileo dona selnpre urpades, sa activitat i poten-

cia prodigioses, en un carreg de tent horitzo, amb ample espai

per accionar, s'hi mou activamout, arregla, ordena; vol coneixer

el funcionalisme dels organisnnes subalterns quo estan baix sa

custodia; empren un roiniatge per tots els paratges del nostre

pals, per a veure'ls front a front, coneixer llurs ansies, Ilurs no-

cessitats, i rosoldre'ls en consegiiencia; tot es activitat; sab poser

el clau en el desllorigador, i connpren quo es en is primora en-

senyanga on hi ha d'intensificar sos esforgos; propulsa, ennpeny,

consegueix la creacio de molts edificis escolars que, escampats
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per tots els indrets de la nostra terra, son un monument elo-

giient i sempitern a la sabia, activa i sortosa actuacid del nostre

allavors President.

Ja s'havien nomenat els ponents encarregats de desenrot-

Ilar ols temps pet vinent Congres, s'hi comencava a treballar,

quan de sobte se desencadena per la nostra Ciutat una malves-

tat que la sidera, corn un aconteixomentapocaliptic. Lo ocorre-

gut do sobres es sabut; un sector urba, molt gran i important

so'n you Ilagellat; les victirnes hi abunden; molts dels nostres

confrares hi deixen llur esser, i tots nosaltres ens multipliquem,

mostrant-nos insuficients per a prodigar auxilis professionals

als desvalguts. La Ilarga durada de l'epidenlia impossibilita als

ponents i comunieants de traballar; la turbonada de la guerra

inuudiat i la inalvestat local ens deixa sincopats, i en extasi, i

eomprenent molt acertadament la Junta que'ls temps no eren

propicis per a la celebracio del SEGON CONGRIS, I'aplaca pet Oc-
tubre vinent, de l'any 1915.

En aquest intervol solicita ('Academia i Laboratori do Cien-

cies W.diques de Catalunya, a iustancia del Dr. Fuig i Sais, de

I'Associacio, l'organitzacio d'una excursio als balnearis d'aigiies

minero-inedicinals de Catalunya, projecto quo aquesta acull

amb entusiasme; i cap als acabaments do Septembre so realitza,

avant una colla d'associats, presidits pet I)r. Guerra i Estape,

Vis-President allavors, a viaitsr els quatre balnearis de Sta. Co-

loina do Far'n6s, Caldes do Malavella, La Garriga i Caldes do

Monthuy. En totes parts les rebudes foren entussiastes i frue-

tiferos per les ensenyances que'n reberem, digna conseq$encia

do la bondat i sabiduria do l'liome que'ns comana. L'Associa-

cio no parara fins a que sien coneguts del tot, els balnearis que

hi ha oseampats per tots els paratges de Ia nostra terra: vol for

obra proteccionista.

116s a mesura que la rota avenga el miratge s'allunya, i at
Octuhre do 1915 ens trov©m en quo tamb6 ens hi manta opor-
tunitat, i en taut el treball que'n el Reetorat gravita damunt
del nostre President es oneros; to altos idealitats i bells insom-
nis que vol portar a terme en materia d'ensenyanga, el temps li
fps curt, i la Junta Pent-se ressd d'aquestes realitats Ii accepta pet

Juliol de ('any passat, la renuncia que fa do son carreg, feat
Constar el sentiment que li produeix la separacio do persona de
tanta valua.

Per a cubrir-lo, en Junta de tota 1'Assamblea. es designat
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per votacio ('actual President, Dr. Freixas, i dimiteixen els dos
Vis-presidents I)rs. F ibregas i Guerra, acts quo apesara a la
Junta i a 1'Assanlblea, per veure's privats do directors de tanta
valua, que tant han treballat i dignificat a l'Associacio, i que
irremisiblement aceepta, ates at carircter irrevocable i les raOns
sinceros que donen,fent eonstarson pesar per aquesta separacio.
Per a substituir-los sun nomenats per aclamacii'r els Drs. Puig i
Sais, i Presta; i aixi in Junta modificada, recta coustituida pels
tres anteriors, advinguts, el Tresorer, Dr. Pujol i Brull, i'I Secre-
tari, quo entretd vostra atencio.

Conegut es de tots 1a inteligencia, patriotisme, diligencia
i desenvoltura del nostre President, qualitats totes que ilnpri-

meix a l'organitzacio del Congres; ne compren la trascendon-
cia i veu que'l moment es propici per a portar-lo a terme. Con-
voca als ponents, els hi solicita in nova aquieseencia, tots li
donen; cornpleta les ponencies amb noves adhesions; solicita
subventions do les autoritats, se multiplica, s'apresura, diligent
va i ve. El secunden tots els dames de la Junta, cumplint cada
un, dintre la nostra orbita, la tasca senyalada.

A la tardor passada, amb motiu d'honrar la nostra Facultat
la memoria d'En Gimbernat, celebrant l'aniversari do son nai-
xement a Cambrils, l'Associacio hi enviir una delegacio de sa
Junta per a assistir at descubriment d'una lapida que's posh en
el fronds de la casa on nasque, i edita uns toilets explicatius do
in biografia del nostre patrici: foren molt hen rebuts no s6ls on-
tre'ls oxcursionistes, si que tambe ontre In bona gon d'aquella

joliua vita.

Se parla de l'organitzacio d'una Exposicio de productions
catalanes, veiem la foina improba que'ns exigira, Ia tasca feixu-
ga que damunt nostre gravitara, i la Junta ne fa una segregacio,
encomanant-la a un Comitd autbnom, forca nolnbros per les
sections en que s'ha dividit, quo ha treballat amb un dalit quo

no sera mai prou Iloat. L'exit ha coronat sos esforcos. En ella
s'hi reflecta tota la nostra activitat medica, cientiflca o indus-
trial: aixo es to que voliem; aixo es to quo hem lograt.

El Ilibre quo hem fet do ponencies i'l que farem acte seguit
do comunieacions, son principalment un treball d'assirnilacio,
on s'hi aplega tot to que s'es let fins avui i en el que tots els
sectors do in Ciencia hi van comprosos. En aquest aspecte son
en Ilur genere r•omparables a molts d'altres extrangers; seran
uns veritables llibres do consultes. A mds d'aquest aspecte no
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tenen un altre, referent a l'originalitat de qualques treballs que
proporcionaran an ells materia prima . Estom en la fase en que
el comers inteleetual nostre inicia la exportacio , en Iloc de l'as-
pecte unit d ' importacio en que estava submergit fa pot. Cal quo
surtim del tot de la repeticio do coses apreses d'altres . quo son
copia do copies , reflexo de reflexes; hem do treballar sobre to
ignot per a for una creacio cientifica. S61s aixi sentirem la es-
garrifansa de 1'enlocio mes fonda que dona I'accio i ]a creacio
suprema de la Ciencia.

La trascendencia d'aquestes reunions no pot escapar a nin-
gu. Son certamens , en els que hi actua la noble enlulacio, en
quo posada cone a mitjh, i juntada amb el patriotisme coin a fi,
son les desplegadores do les actions, preludis de grans gestes.
Adomes, aquf ens congriem moguts per la uncio d'acudir a la
crida de l'Associacio , que, per esser el vertix i compendi de
totes les deines existentes en els nostres paissos , to l'autoritat i
prestigi quo li dona el fet de veure-s ' hi totes reflectades: per
aixo nostres press so fusionen , i's remunten, acompanyats per
la vibracio do nostres tors patri O tics, arrivant fins a les man-
sions d ' Euseulapi , embaumats d'un Haire de progres que'ls dona
perpetuajoventut.

Sempre els nostres paissos foren propicis per a la realitza-
ciu (Faquestes obres . Enfront do les aigiies bellugadisses del
mar llati que li portaven el ritme do paratges laboradors i de
llibertat; sota d'un eel didfan i sorenador que ha donat a son
esprit 1'equanimitat de c^)s i d'anima, quo s'ha fos en la paraula
sent' , i d'una terra aspra que li ha obligat a intensiflear sos es-
forq,os per a fer-li produir to impossible , fecundant to inconce-
bible; juntat tot amb l ' harmonia impetuosa qua's despren d'
aquest psaltori pirinenc, els cordes del qual son constituides
pets bellugadissos i purissims rius... Tot aixo ha format nostres
voluntats: serenes , vehements , persistentes , i planes de bon
gust , qualitats quo estan condensades en el nostre Congres.

Totes aquestes fibres han vibrat com si integressin un arpa

eolica polsada pel oreig matuti do nostra renaixenga . Ili han

acudit de tots ohs indrots de la rostra terra : de Valencia , la gaia

i fi+rtil , i de Mallorca , 1'encisadora , els congresistes do les quals

mereixedors de tote la nostra fraternitat , s'han mostrat ube-

rrims: un mateix mar ens anega i es veicol dots matoixos mur-

muris do treball i de lliberacio. Si'ls nostres germans transpiri-
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nencs no estiguessin absorts en la ventada insana que se'Is
n'emporta, dells tambo n'hauriem tingut ajuda, participant on
les nostres tasques, doncs una rnateixa constitucio natural ens
unifica: el I'irineu es In columna vertebral que conte I'energia
irradianta pets rius vivificadors de les comarques nostres.

Ens help do coneixor Ines d aprop, perque per mes que

la vena cientifica nostra sia encara tan magra que no mereixi

els honors d'incloure's en les estadistiques mundials, Ilenr de

treballar amb fe i dalit per a que se'ns reconegui, igualant o

imposant-nos als mos. La tasca a seguir es Ilarguissima, quasi

inrnensa; no tenim nun tradicio cientifica nostra que'ns enmira-

Ili, servint-nos d'espero pel progres, ens hem d'aixecar poc

menys que des de terra, per, corn mes lluny sia [Weal m6s Item

d'afanyar-nos per a conseguir-lo. Que unes ventades d'excepti-

cisme no se'ns emportin, minxiln estant en la Primavera de nos-

tra renaixenga; tenim les pretensions supremes do for surgir la

Ciencia posaut un ardor incansable en in recerca do lit veritat.

Ahem formant en les rengleres dels que donen a I'Hulna-

nitat novas formules do vida, i nosaltres mes que ningu, ja quo

corn sacerdots d'una Relligio que conreua la Ciencia per siste-

ma, aguaitant continuament la millora de l'Humanitat.

Estimats Mestres nostros: Si qualque decepcio, en el cami

empros, se'ns apoderos, pensariem en vosaltres, i on els desapa-

reguts, que l'altra vegada citarem, quo corn uns mans, unes di-

vinitats tutelars vigilarieu per l'enaltiment de in nostra Ciencia,

ja quo sou la personificacio del Deure i del Progres, trovant-hi

en el vostre esguard el plaer que proporciona un filet de veu,

al expressar el ritme d'una paraula vibrant. Son els pa'issos de

Llongua catulana terres fertils on grans honrens, quo senten

Yalta idealitat patriotica i progresiva.

La Junta actual ha fet testament cientific a la futura: Ii dei-

xa plantejats per a resoldre una colla de problemes medics,

cientifics i socials, de realitat viventa on el nostre pais; Ii reco-

mana que'n el Congres vinent s'ocupi preferentment de carts

fiagells, com el cretinisme de les valls do Bohi, Espoti Ribas; el

paludisme dels deltas del Ebre, Llobregat i de 1'Empordii; l'apo-

plegia, sobre tot, del Vallos i Panados; la malura tifica; els sane-
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jalnents dels subsols; els endagaments d'aigiies; les creaciuns d'
Hospitals.

Tractaiit aquests tomes amb Yalta i serena mirada, enfront
sempre del millorament i benestar social del nostre pais, farem

una obra medica positiva, satisfent en tot a la confianca i sacri-

tici que'u nosaltres hi ha depositat la gent nostra.

La ultima voluntat que ha manifestat aquesta Junta ha sigut

1'engalzar una lapida en un dais frontis dels Claustres d'aquesta

Facultat: ha volgut demostrar son agraiment an aquesta Escola

per la bona acullida que hi ha trobat sempre per a les celebra-

cious dels dos Congresos, per les localitats cedides a les Expo-

sitions, i per tots els treballs d'organitzacio. La materialitat i

1'espiritualitat d'ella s'ha fus amb I'esperit de 1'Asocciaci6: una

i altra hi han guanyat en els dos aspectes do to patriotic i to
cientifie. La lapida nostra esdevindra secular, marcant a les
generes futures l'arrel del despertar medic, un dels mes gain de
la nostra terra, i esdevindra de forta espiritualitat perque se
nutrira de tot el bagatge cientific i patriitic que'n aquesta Casa,
s'hi enmagatzemara.

La excelsa Mancomunitat; les tutelars Diputacions de tota

Catalunya, el nostre maguific Ajuntament protegeixen i nutrei-
xen economicament at nostre Congres. Amb clara intuicio coln-
prenen quo la espiritualitat nostra hi guanya, iells ens retornen

en inaterialitat Yalta ideacio que'ls hi hem donat. Mitjantsant
aixd ens sera permes gaudir-nos d'unes festes que establiran
variabilitat amb les tasques cientifiques. Grans coerces.

Totes les societats mediques han colaborat al major exit
del Congres i Exposicio; amb un patriotisme, desinteres i abne-
gacio que les honra, han contribuit a que fos un digne pario del
primer.

I permetou-me quo faci constar mon agraiment, una re-
membran^,a, a 1'Academia.i Laboratori, per haver infantat aquests
Congresos, i per sa abnegacio en haver-se'n despres per a ofe-
rir-los on holocauste de I'Associacio. L'ha subvencionat amb
munificencia, li ha proporcionat son caliu patriotic i cientific:
essent un dels adobs mes intensos amb quo's nutreix aquest
Congres. Coco el traginer sen 1'anyoranca de sun poble nadiu,
tambe la sentim nosaltres a mida que la ruta dels Congresos
aven4,a. Son caliu patriotic i cientific donara sempre vida an

aquests tornejos, manifestacio vital i elogiienta de la potencia
de la rasa.
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Il-lustres congresistes: Si qualque aplaudiment doneu al

acabar aquesta senzilla memoria, de retruc l'endosso als denies

companys de Junta per la tasca improba i theita que han portat

a cap; al Comite do I'Exposicib, per I'organitzacio quo ha impres

a cada una do les seccions; i a les generacions futures de nietges,
que farhn immortal a la nostra terra, l'existencia de les quals
debem cuidar amb la mateixa fretura quo hi posen els iusectes

respecte de llurs orugues.


