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Al aixecarse'I President de la J. 0. es saludat amb perllon-

gats i efusius aplaudinients i Ileigeix el segilent

I )IS( URS DEL I 'IZESI I

EXCEL-LENTfSSIMS SENYORS:

IL-LUSTRES SENYORS:

SENYORES:

SENYORS CONORESISTES:

SENTORS:

He assolit el cimalt sospirat!... No importadetallarelscamins

seguits, els viaranys guanyats, ni'ls obstacles salvats... Sota una

pluja finissima, lleugera, emprii seguida, pluja classica d'hivern,

de uns deu mesos, no mes, de durada, d'aquella pluja que fa

extremir on les entranyes de la terra un empori do vida vigo-

rosa, lie fet el cami, ben acompanyat, esperangat i convensut, i

d'ella n'ha vingut el natural i portentos esclat a for de terra, i

aqui'm teniu, hostes il-lustres, amb la mateixa decisio que'm feu

donar el primer pas impulsat per l'agraiment i el compliment

d'un sagrat deuror i amb els mateixos entussiasmes do sempre,

quo at fruir, avui, l'espectacle imponent que eontemplem tots,

no'm sorprenen ni la valua que alcanga, ni 1'explendor quo

irradi.a.

Siga mon primer cant de gloria per a la nostra Catalunya;

aquesta terra beneyta sembrada de llertaltat... segons exclama el

Rei Pere III al tornar a entrar-hi veuint do les Corts de Sara-

goga, i veigi's simbolitzada en ell, la joia quo sento al parlar-li

en sa llengua, qu'es sang do la seva sang i anima de la seva ani-

ma, llengua de Sants i de Reis, que honraren intensament, com

a capdevanters exemplars, Jaume I d'Arago, Ramon Dluntaner i

Francese Eximenis, amb pagines de gloria que, inalgrat el temps

passat, s'admiren encara avui com branques de llorer immarces-

sible que escampen arreu el seu immortal Haire.
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En aquesta Ilengua en que many s'escribis AnfOs V, el Mag-

nttnint, quan en I'any 1433, dispose en les ordinations fetes sobre

speciers i apolecaris que les receptes devien estar escrites en ro-

mans i en vocaliles que vutrlarlnent pollen esser nolnenats, • corr. es

per eximpli (file si nn dels materials es ttatlcia qne Bihar t'talcua

e no di(lttn Capilli veneris, y axi dels alb-Ps materials, nomenant

aquells per vocables vulgars e conequts e no noms peregrins e no

coneguts a les gents..

I creieu, senyors, que ho to morescut la rostra terra que'n la

diada d'avui, amb nlotiu d'inaugurar-se el SEGON CONGRES DE

METUES DE LLENGUA CATALANA, so Ii dediqui un fervent i en-

tussiasta record, sobre tot en lo relatiu a aquell incomparable

segle x;v en que, de des do Jaume II a Marti I'llamr'i, tot fou ex-

plendor, i ho fou, d'una manera especial, per a la Medecina.

D'aquell segle xiv del qua[ el colector i contentador que ocupa el

floc riles preeminent en l'estudi dels testimonis histories de nostra

111edecina nacionul, el Dr. D. Lhiis Comenge, on is seva obra Re-

ceptari de Manresa, comenga dedicant den planes dC saborosa y

nutritive lectnra en les que, al ensertps que hi esh'in descrits en

compendi, i'estat social, politich y intelectrtal del segle XI V, epoca

en que'l refine nl'Araf/o assoli la categoric de prilnera potencia, s'hi

clten les abundoses Betts de culture ntedica qu'eczistien flavors a la

Peninsula Ibcrica. a Italia i Franca; provant, adentes, corn a Ca-

/atunya, ab contacte continuo alnb els pobles ntediterranis, l'hi

correspon una ltistoria professional tan abundosa y brillant corn la

de aiqunes nations vei'nes. I en la quarts conclusio de les que

deixa sentades per a sintetitzar el seu notabilisim treball apro-

p(')sit del Receptari de Manresa, monument historic del segle xiv,

quofigura on Is nostra ExpostcIO, gracies a Is confian4a de que

ens ha fet objecte 1'Exem. Ajuntament do Manresa, hi e.,criu gue

per les interiors circunstancies, y la no menys valiosa d'haver-se

ortitit per complet en el tnencionat Receptari tormnles extrava-

-gants, deliris y absurdes tarnutcolojichs. molt torrents en aquclltt

epoca !I en altres nnes aproparles, s'in ftrei.r. que in -'tledecina en ge-

neral tl lct ierapeutica en particular, van viure a Cafalunyn -ib

metode, decencies y presligi; rendint sos professors culte als recces

principis de fart d'llipocrds Avicena y Galen.

I ara anem als Pets. Deixant apart que'n aquell segle ja dona-

va immortals fruits i'Escola de Montpeller, honra i gloria enca-

ra avui, de Is Medecina mundial, que va fundar Jaume I d'Ara

go, una do les figures socials mes gegantines que Ilagin existit
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la historia de In Medecina piatria ens brinda fets dignes de Iloa

i de In mes intensa recordanga per a deixar demostrada, per ma-

nera indiscutible, In inlportancia que alcanca en aquell periode

cent voltes glorios.

Jaurne 11 va instituir I'Estudi General d'Osca i I'Estudi Ge-

neral de Lleida, inaugurant aquest darrer el dia primer de Sep-

tembre del 1300, curullant de prerrogatives i privilegis a quans

cursaven en els Estudis Generals; devout far-se constar que a
I'Estudi General de Lleida hi estava adscrita I'Escola do Mede-
cina.

Marti l'iIure ic, l'aimador exemplar de in Medecina, el darrer

roi do nissaga catalana, reorganitza I'Estudi o Escola do Mede-

cina do Barcelona, quo si be de feia temps ja existia, no podia

conseguir que'ls concealers do in ciutat aceedissin a deixar-li do-

nar uua constitucio igual a la dais Estudis Generals de Lleida, per

les prerrogatives i privilegis de que gaudien quans hi assistien i

perque no volien, per taut, quo s coustitui's un estat dintre d'un

altre estat. Nombra lectors de l'Escola de Medecina a Mestre

Francosc do Granollachs, Mestre G. de Miralles, Mestre P. Paul,

Mestre Authoui Ricart, Mestre Gabriel Quintana, Mestre P. Coll

i Mestre Thomas Marquet.

Nostres rots cuidaren de tot quan proporcionava elements

d'ensenyanca per a in Medecina. Joan I cedi a In Facultat o Es-

cola de Modecina de I'Fstudi General de Lleida un cadavre

d'holne cada tres anys, condeannat a inort t nefat, per a evitar el

desordre de son orilanisine t ai.r.i sia pees apse per a l'estudi de

I'Anatootia.

El rei Marti concedi dos cadavres de penjats, cada any, a la
Escola de Medecina de l'Estudi General de L/eida per a l'estudi

de l'Anasontia.

Les autopsies cliniques tenien estat ja en aquells temps i on
epoques anteriors, com se despren de documents importants:
essent tan intens I'amor a 1'estudi i el desig de saber, que'l
coulpanyerisrne mes exemplar i la convivencia entre elements
heterogenis, es demostra, per manera evidenta, en nrultitut
d'ocasions. Aixi consta que una vintena d'anys abans de la
concessio de Joan I, de que s'ha tractat, ja's practicaven autop-
sies cliniques. Una d'elles, qua's coneix amb tot detail, lou la
practicada on talc temps on el Convent de Fra-minors at cada-
vre d'uua esclava que havia mort de l'epidemia allavors regnant
de glanola, en qual etectuacio prengueren part metges cristians
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i metges jueus i qual ]inalitat fou la de veure Si trobaven la

causa que havia deterlniuat la snort de la esclava. Les despeses

ocasionades pets que fereu l'autopsia les paga la ciutat.

Per a no allargar tees aquesta part del nteu treball en que's
glorifica aquell segle d'or de la Medecina Catalana, vagi el so-
guent fet per a exemple de totes les generations; un dels fets de
m6s noblesa que hagi registrat la historia des de que'i mon es
mon, fet realitzat pel darrer rei de nissaga catalana, per Marti
l'Humn, i que, at ensomps que patentisa la le quo tenia per ros-
tra cieucia medica i I'ainor quo sentia envers al proisnte, de-
mostra ]a esporanca que l'anitnava amb la instauracio d'uu hos-
pital on pogu6s recullir-se el major nombre possible de tnalalts.

Els hospitals amb quo comptava Barcelona en aquella epo-
ca, malgrat 1'6sser nombrosos, eren petits i distanciats i, per
tant, el conjunt, no era suficient per a atendre a les necessitats
do cada dia. Calia reunir-los en un hospital que tingu6s les de-
gudes conditions de cabuda i de confort i, malgrat els recursos
posats on jot, no resultava factible la roalitzacio de la caritativa
i salvadora empresa... per manta de mitjans! En tals conditions,
quan se desesperanr ava de poder portar a efecte tan generosa
obra, el nostre gran rei no dupta on einp6ndre-la i executar-la,
ordeuattt que tots els materials de construccio que s'havien aco
blat aprop dei mar, per a aixecar el sea Palau Reial, lossin des-
tinats a la construccio de l'Hospital General de la Santa Creu,
quo tan de b6 ha fet a la humanitat i tart Chi deu la rostra ben-
volguda ciencia medica.

I permeteu, senyors, que flneixi aquest cant de gloria, apun-
tant uns poes noms de varons ii lustres que varen dedicar ses in-
agotables energies al conreu do la Medocina, d'aquesta ciencia
que, segons expressio del genial Droz,en sa Filoso f is Dloral, l'ht
Coca auxiltar a la moral en la grandiosa obra de ntillorar la sort
dels homes.

Arnau de Vilanova, fisic de Jaume 1; Raimond de Sobonde;
Jacme d'Agraniunt, autor del notabilissim Ilihre Regitn de pre-
servacio a epuleatia o pestilencia e morta(dals; Guilleni Aventurer;
Mestre P. Gavet; Mestre P. Socer; Mestre Domingo Kos; Mestre
Joan Foxa; Francesc Miro, metge do Caterina de Medicis; Ga-
briel Mir(), ntetge d'Agna de Bretanya; Mestre Josep Prats; Mes-
tre Farn6s; Bernard de Fontana, Prior de Solsona; Mestre Gue-
rau, de Girona; Mestre R. de Berga; Mestre Marti, do Vich;
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Mestre P. de Pau, de Tarrega, i tants altres corn podriem apun-

tar-tie omplint el Ilibre d'or de la Medecina patria.

I vagi, senyors, el meu agraiment per a dos amics frater-

nals tneus, per a dos companys ilustres, el Dr. En Josep Maria

Roca i el Dr. En Olaguer Miro,que,amb Ilurs treballs d'erudicio

exemplar, m'han donat fet bona part del material precios amb

quo lie brodat el meu cant de gloria a la Medecina Catalana.

Siga el meu primer i mes intim record pels que'ns han

deixat.
El dignissinl President del PRIMER CONGRES DE METGES DE

LLENGOA CATALANA, el Dr. En Miquel A. Fargas; el meu frater-

nal antic, I'innovador infatigable, el benemt'rit ciutada, el que

no regatoja tnai ses envejables energies i ses profitoses ense-

nyances entre sa Ciencia i sa Patria.

El Dr. En Joaquim Bonet i Amigo, el meu it-lustre inestre,

el tilantrop indiscutible, ('exemplar cavalier digne de la mes

decidida otnulacio, ('home pulcre que vessa ses dots pel nostre

rectorat a benefici de tot to bo.

El Dr. En Lluis Suite i Molist, el company insustituible,

digne sacerdot do In Medecina, l'anima noble sons igual, aquell

que sapiguo gaudir de tota una vida rublerta de juventut i
d'enorgies.

El Dr. En Lluis Verderean, l'anyorat consoci qne treballa
sons defallinlonts per 1'avoncament do les Ciencies MOdiques i
anlb un enlairament d'esperit admirat per tots.

I corn si no fos ja massa, do poes dies i en plena febre de
treball per a la consecucio de la nostra obra, ens lta deixat un
dels ponents que a mes alt nivell havia de portar el nostre CoN-
GRt:s, of carissim i estiinat amic, cl Dr. En Domenee Marti i Ju-

l'il•lustre President de la Soeietat do Psiquiatria i Neurologia,

el fronopata entrs i lionrat, un dels decidits fundadors d'atlues-

tes festes do la Medecina eatalaua, el company que treballa antb

ferny entussiasute per les salvadOres reiviudicaci6ns de la ros-

tra terra!

I ara els germans de fora, d'entre'ls quals i corn a figuresso-
bressortints, recordem:

Carles Bouchard, el genial Bouchard, l'analista nericulos,
of quo ha sabut endinzar-se fins al fons del racionalisme medic
do bona llet, escudrinyant sens treva els problemes mes intiuts
de la nutrici.o.
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Cartes Hucliard, l'autor del monument mes acabat a les ma-

lalties de I'aparoll circulatori, posant-les al nivell de I'iuteli-

gencia medica mes elemental; I'escriptor castis i grafic, dis-

posat sempre a la defensa del n1es insignificant dols

medics.

Emili Metchuikoff, sub-director do I'Institat Pasteur, I'iu-

vestigador infatigablo, el creador d'una do les concepcions quo

mes ban fet avencar els coneixements fonamentals do la Biolo-

gia, boi constituint-ne una de les bases mes fermes; que glosant

sos Etudes sur la Nature i al acabar la publicacio de

sos hermosos Essabi opticeistes, vegaut explendits conceptes

de I'aspecte optinlista de la vida, ens ha deixat. atuit per I'obra

de lenta i traidora nlalaltia.

Pau Ehrlich, el pensador admirable, que amb sos sorpre-

nents i valiosissims estudis, pacientment executats i ardidanient

obtinguts, ha enriquit incessantnlent les ciencies bioli gigues i

ha fet contmoure al mon medic un sons li do vegades.

Alfred Fournier, el sifilograf creador de in-

nombrables conceptes i conclusions praetiques quo mai el Wiwi

Ii agraird prou.

Rt ntgen, el descobridor d'una de le,s nlaravellos mes por-

tentoses del passat seg'le: el que ha dotat a la Medecina d'uu

dot, mes importants mitjans de complement diagnostic i d'arma

torapeutica.

Eugeni Doyen, una de les mes grans figures do la Cirurgia

mundial, el perfeccionador incausable de les tecniques opera-

tories, el creador d'un instrumental quo perdurard per temps

en les cliniques de Cirurgia i sales d'operacions; tort en una pri-

mera i indiscutible epoca de la seva existencia onlairada a un

nivoll portentos.

Behring, amb sos remarcables i valiosissims treballs execu-

tats amb perseverancia i coneixement exemplars, dels que ha

sapigut fer-ne l entussiasta difusio de l'apostol conven4ut.

El Professor Landouzy, ill lustre Dega de la Facultat do Mo-

docina do Paris, el decidit organitzador d'entitats socials medi-

ques salvadores; el campid conscient i decidit en la Iluita he-

roiea contra la tubereulosi; el mestre eminent que sapigu6

evolucionar sempre endevant amb el formos bagatge que+ pos-

soia, adaptant-lo, en tots els temps, a 1'actualitat indiscu-

tible.

Feliu Le Dantec, el breto d'imaginacio portontosa. quo ha
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bastit un monument explendit amb la producci6 d'un nombre
incalculable de publications, d'entre les que sobresurten el
Tractat ale Biologia, condensaci6 practica d'un treball iminens

fet al laboratori d'Embriologia del carrer d'tllm, of fibre de
Patologia General i L'individualite et l'erreur individualiste.

I aqui teniu, senyors, confosos en un tot homogoni per la

implacable dalla de la mort, elements valiosissims que'n bores

terribles distanciaren errors humans, malgrat l'esser d'una fami-

lia exemplar aglutinada per les ciencies inMiques. Son els ger-

mans que viuen allunyats Fun de 1'altre malgrat Ilur veinatge,

mentres les Hors de Ilurs jardins s'abracen is confonen en el

reixat partidor i els flaires qu'escampen embaumen, a Puna, el

ventijol Ileuger i cariny6s que va de l'un jardi a I'altre i satura

l'atm6sfera comu d'aromes reconfortadors.

M6lts, al simbolitzar l'obra dels quo foren, recorden 1'ex-
plendorosa estela que deixa la nau on sa ruta. Potser resulta el
simbol amb grossa certitut per a alguns: una estela m6s o

menys vistosa, de reflexes m6s o menys sugestius, empr6 que

s'esborra, quo desapareix sense deixar rastre... a pot d'haver

nascut!
No cis aixi per a els nostres recordats. El seu pas pal m6n,

6s el sole quo deixa l'arada on terrer, a vegades, erm; sole que

atapaeixen de llevor de force creadora inacabable, d'on brolla,

en vegetaci6 explendida, tot un explet d'energies quo perduren

indefinidament en un recomenS.ar etern. illenaurats ells que han

fet, un sole profond i than atapait de tlevors profitoses per a la

Ciencia i d'amor per a la humanitat!...

Ditxosos oils, hereus predilectes de la mds caritativa do les

ciencios, quo han sapigut cumplir amb el sagrat dourer de la

germandat medica; co es, treballar sans treva i a concieneia

plena per a la salvaci6 de la gran familia humane, deixant tlevat

explendor6s quo sabran aprofitar les generations quo'Is han

sueceit i quantes no vaigin existint!...

L'obra fecouda iuiciada pal Ineu il•Iustre predecessor, el
Dr. En Miquel A. Fargas al constituir I'ASSOClAcI6 GENERAL DE

METGES UE LLENGIJA CATALANA, ha merescut Ia constant atenei6

i 1'esfor( continual dels quo tenim Yalta honra de compondre

la seva JUNTA.

L'entussiasme d'aquell perinclit ciutada, d'aquetl eminent
professor de la Facultat do Medocina, va endinzar-se on lo mes
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intim, on to mes pregon de la nostra anima, i ansiosos do do-
nar-li estat, de procurar-li vida propia at ensemps que prospera,
i anar a la realitzaci6 de quan ansiava, hem tot tot quan ens
ha sigut possible per a afiancar-la i engrandir-la i per a aixam-
plar el seu radi d'acci6 a l'ohjecte de quo resulti lam par, la de-
fensa, la cristal•litzaci6 de quan puga ansiar la gran, l'ostimada
farnilia medica catalana.

En Is necessitat do constituir en farm lo quo aquell il•lustre
president anomenh, amb precisi6 exemplar, la Mancomunitat
de merges de Catalunya, hem fet tot quail deviem i amics de for
mes que do dir, I'hi hem procurat farnilia nombrosa, aimant i
i decidida, hem marcat els ideals que deu alcancar i no tarda-
rem a veure els saborosos fruits quo ha de proporcionar, pal be
de tots,

Els organismes homogonis en aspiraci6ns corn en necessi-
tats, constitueixen forces de potencia i de resistencia inestron-
cable que la JUNTA de I'AssocIAC16 no podia tenir on oblit, i es
per aixu que son anhol ha estat i sera el de totes les JITNTES quo
actuin on sa direcci6, I'acoblamont d'aquelles forces per a sa
necessaria actuaei6 enver,; la conseeuei6 d'aquell sublini Iowa
de hit per tots i tots per 1w.

Cientificament aspira i aspirara sempre it In continuaci6
del regnat de la frase lapidaria d'Horaci: Inter hoinines, sapiens.
Inter sapientes, m.edicus. Socialment, in consecuciu d'una ger-

mandat, no coin les quo s'estilen avui, sing In d'una veritable
germandat fills d'una sola i carinyosa mare.

L'.AssocIM 'r('), aquesta torca creadora i propulsora, amb la

que devem conhar i a in que hem do donar In nostra entussias-

ta cooperaci6 i el nostre mds decidit esforq, ha sapigut mante-

nir relaci6ns de consideraci6 i respeete amb les entitats cultu-

rals, principalment mediques , de la nostra terra. Hl Rectorat,

explendidan ► ent simbolitzat on la il•lustre personalitat del

nostre distingit consoci I'Excm. Sr . En Valenti Carulla, on qui

hem trobat sempre una entussiasta acullida i Ota classe de fa-

cilitats. La Facultat de Medecina sintetitzada en I'augusta per-

sonalitat do l'il•lustre Sr. Dega, I'Excni Sr. Dr . Battles y Bortran

de Lis, que generosarnent ens ha donat el seu glori(Ss concurs i

ens ha deixat sa casa, que hem pogut considerar la case pairal

do l'AssocIACr6 . '"'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques

do Catalunya , in valiosissima entitat que concebi i infa,ita in
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ASsoCIAC16 i en qual domicili to el seu hostatge social. La Reial

Academia de Medecina i Cirurgia on ha concorregut, sobre tot,

en Les diades on que s'hi han biografiat homes preclars que's

diuen Sufie i Molist, Comenge i Fargas. L'Academia d Higiene

do Catalunya, 1'Institut Medic-Farmaceutic, el Col•legi de Met-

ges, ('Academia del Cos Medic-Municipal, l'Ateneu Barceloni, la

Lliga Barcelonina d'Higiene Escolar.

Mereix especial menci6 un importantissim fet: la diada,

cent voltes gloriosa, de la colocaci6 de la lspida commemorativa

del centenari do la mort de I'il•lustre germi nostre, on ciencia i

en patria, Antoni de Gimbernat, on la facana de la casa de Cam-

brils on nasqu6 aquell immortal prestigi; acte organitzat i exe-

cutat explendorosament per la nostra Facultat de Medecina I al

que coadjuva, a la mida de ses forces, I'AssoclAcio; acte qual
solemnitat perdurara indefinidament i que results d'imponent

germanor entre incontables elements de terres hisphniques, ja
quo fou d'aquelles festes quo fan juntar ais pobles, perque fan

que s'abracin els homes a l'impuls d'un ideal comu.

L'AssoctACi6 ha procurat que'n aquesta festa do les Cien-
cies Mediques do Llengua catalana, bi compareguessen, hi por-
tessen els cabals ciontifics Burs representants de tots els pobles

on es parlada. De Valencia, d'Arag6 i de Mallorca n'Itan vingut

un bon contingent, a tots els quals l'AssoclAcio s'honra donant
la m6s entussiasta benvinguda i a tots els recorda que, malgrat
el cami quo han degut for per a assolir la nostra Ciutat, es tro-
ben al cor de la casa Ilur, at cor de la casa de tots. iBenvingutsl
iI que'Is siga ben agradosa la llur estada entre nosaltres!...

Una excepci6, deplorabilissima, deu fer-se pets nostres ger-
mans del trot de Catalunya de l'altra banda del Pirineu: d'aque-
Ila immensa espinada a quins costats hi alenen dos pulmons ne-
cessitats d'oxigen de Ilibertat i de justicia. All's s'ha enviat la
nostra paternal crida, el nostre coral desig de confraternitzar
on aquestos dies do joia amb nostres germans de ciencia i de
patria, i d'alls ens ha vingut,entre clams esfereidors assadollats
d'heroisme, la von d'un apdstol, quo, at cap de vatl de una epis-
tola, rublerta de sentiment, on s'hi deta lla la humanitaria tasca que
es realitza, la visio d'una aurora de justicia pel demh, L. alla-
vors sews duple ens podrem reunir per a festejar, tots a la una.
el triom f de la Justicia i la floralitzacid dels drets que resulten
de la /libertat individual. Esperant aquest dia benei't, compten-
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me coin a molt, ajectuos con/rare vostre. Dr. Josep JTassot. Per-
pinyet 11 Juny 1917.

Els primers fruits abundosos i saonats. qu',en plena evolu-

cio estival, anem a recollir de la obra de l'Assoct,kcu'), ens els

proporcionarA el SEGUN CGNGR$S DE METGES DE LLENGUA CA-

TALANA que ha organitzat i que estem inaugurant en aquest ex-

plendoros acte. El nombre i classe de ponencies reunides i

repartides ja als Srs. Congressites, demotraran ben aviat la

tasca realitzada. L'AssocIAcxb les ha recollides amorosament,

les ha impreses posant-hi tota la cura desitjable, i als Srs. Con-

gressistes i a quants les llegeixin, correspon to jutjar-les, que

no es la mare, satisfeta i joiosa, la que alcanga lesmillors condi-

tions per a fer-ho.

Un dels problemes mes fonamentals de la Medecina, el pro-

blema a que pot aplicar-se mes indiscutiblement el salvador

non nocere, es el pertinent a 1'estudi dels Regismes alimenticis, i

ja's veura, Srs., corn ha sigut tractat el vital, el dificil i intrincat

estudi de la nutricio, sobre tot, en relacio amb la immensa ma-

joria de les malalties. De la importancia del tema; de la intima

relacio que to amb els estudis trascendentals do la flsio-patologia

actual; do to fonamental que resulta amb els diferents i comple-

xes problemes biologics que entranya i resolt; de la valua d'aques-

ta part essential de la dietetica com element precios a tenir en

compte, per a aplicar-lo degudament, taut en I'estat normal,

com en el morbos; de la necessitat en qu'estem de comptar amb

ell coin a mitja per a resoldre un sens $ de situations, i, en

una paraula, com a font inestimable do beneficis proporcionats

per sa deguda i salvadora aplicacio, n'es prova la feina feta.

El tractament de/ cranc, d'aquest flagell que tan intens mal

fa a la humanitat; d'aquesta terrible malura que quan mes aviat

ens es coneguda, amb mes domini i m6s promptitut i eficacia

pot esser combatuda; d'aquesta plaga en contra do la quina cada

dia s'estudien noun mitjans i s'apliquen mes importants elements,

Ss l'assumpte estudiat per la segona ponencia.

La endocrinologia; amb sos avencos constants; amb la nova

evolucio de les teories humorals i de les neurdgenes; amb is

generalitzacio precisa que ha alcancat i la curs que s'ha anat

tenint en dominar-lai aplicar-la degudament, ha estat l'objectiu

desenrotllat per la tercera ponencia.

La tan estudiada com discutida gilestio de 1'anestessia, de
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aquesta essential i principalissima part de [a Operatoria; amb

lesaventatges do l'aneslessica local; la manera precisa de portar-la

a cap; els mitjans necessaris per a establir-la i les moltes aplica-

cions que domina ja, ha estat la importantissima questio desen-

rottlada per la quarta ponencia.

Ademes de les ponencies, que coneixen ja els Srs.. Congre-

sistes perque han estat publicades i repartides, gracies, princi-

palment, als gran treball, at conscient treball realitzat pel

nostre Secretari Dr. En Bonaventura Clotot, el Segon Congres

compta amb una seixantena de comunicaciuns, que, mostra pa-

lesa del concurs que Phi hau dispensat distingits prestigis, ani

ran llegint-se i discutint-se oportunament.

I aqui finalitza, Srs., el present treball. Abans de pendre

coiniat de vosaltres quo amb tanta bondat m'haveu dispensat la

vostra atenci('), quo agraeixo intensament, permeteu-me unes

poques paraules que, com murmuri do festa, prenguin hostatge

on la vostra anima i perdurin indelinidament.

Ja veieu la tasca realitzada per I'AssoclAcio. Un desig tan
innat coin neeessari, on nosaltres, ha fet qu'en la gloriosa diada

d'avui poguem aportar-hi un contingent explendorbs d'energies

que oferim coin valios a la nostra benvolguda Cata-
lunya. Se que'ls artistes, els literats, els jurisconsults, els ho-

mes de ciencia, del eomerg, do la industria, de l'agricultura, fan

immortal el nom d'ella. Ccnec l'esforg geganti, l'obra marave-

Ilosa portada a efecte, amb decissi6 i constancia, per les corpo-
racions qu'estan dignissimament representades en aquest acte:
la Excma. Maucomunitat, les Diputacions, I'Excelen-
tissim Ajuntament, el nostre Rectorat, tots, tots treballen ardi-

dament iamb entussiasme feutobra de cultura, la obra mes cons-
tructora qu'existeix, i sens dupte, qu''ss ella la que portara a la
nostra Cataluuya el goig do la plenitut de sos drets, posant-la
at nivell dels pobles mes avengats de la terra. Empro se, tam-
be, qu'i^s l'AssocLACVS, que son els metges qae la constitueixen,
assadollats do un intim sentiment de Patria i troballant intensa-
mont en la col-laboraeio d'aquell esforg geganti, engendrador
do la cultura salvadora, els que lograrenu siga profitosa i decissi-

va [a seva obra, procurant a I'anima del nostre poble el neces-
sari equilihri, que'ss ('element fonamental per a que la cultura
alcanci els efectes que to dret a determinar, i ho lograr6m, sons
dupte, afegint-Ili la ratificacin del domini d'aquell tan vulgar
corn oblidat priucipi del Mens scrota to corpore nano.

HE A('ASAT.


