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Acte seguit s'inaugura I'Exposici6 de produccions origi-
naries dels pa issos de Llengua catalana , i d'autors vats o re
sidents en els mateixos , en la gran sala de Juntes do la Fa-
cultat.

Prseideix el Sr. Dega, Dr. Marian Battles, i asseuen al seu
entorn els Drs. Bassedas, Barbera, Roca i Freixas.

El Dr. BASSEDAS, secretari, ]legeix el segilent discurs:

Exem. Senyor:

Senyores:

Senyors:

Entreu , si us plau! Esguardeu! Oiu!
Havienl arrivat a la darrera setmana del treball do prepa-

racio del PRIMER CONGRES DE METGES DE LLENGUA CATALANA,

que's celebra l'any 1914, quan entremig de la febre i agitacio

d'aquells dies , on una de les reunions de ]a Junta encarregada

d'organitzar aquell , En Pere Borras, of culte oto-rino-laringoleg,

home decidit i practic pet qui no hi han dificultats ni obstacles

que In seva voluntat no aplani , tingue la pensada d'organitzar

conjuntament amb aquell, una exhibicio de productes do la te-

rra que amb la Modecina tinguessin relacio. La lluminosa idea

va corpendre tot seguit als reunits i el malhaurat Dr. Fargas,

volgut i estimat mestre , que presidia , vista l'acceptacio que havia

tingut aquella , tot i desconflant do quo poguos haver - hi temps

d'arranjar res de profit, delega a n'En Borras , com infantador

del projecte , per a que veges de portar-lo a la practica.

Ningu es va recordar ja mes durant aquells 4 o 5 dies de fe-
brosa activitat de la ponsada d'En Borras . Mes, vetaqui que'l
dia de l'inauguracio del Congres , al dirigir - nos a n ' aquell gran-
dios anfiteatre on havien de tenir hoe les sessions , ens vegerem
altament sorpresos per una estranya i contrastant trovalla en

el vestibol , passadiros i patis de la Facultat de Medecina: sa i

enlla taules , armaris, vitrines , columnates curulles, a vessar... I
flcsant-nos en el lletrer que campejava en el mural fronter do

l'ampla escalinata , vetaqui que hi vegerem escrit: Exhibici6-
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Aquell home tot energia, tot activitat havia plasmat en la reali-

tat aquell seu somni de feia uns dies.

A aquella Exhibicio (amb que modestament l'anomena) hi

acudiren un, encar que reduit, nfimero suficient d'exhibidors,

patriotes fervents i entussiastes, per a marcar una orientacio,

sembrar una llevor i senyalar una possibilitat do que'l dia de

dema agafant alta volada, pogues convertir-se en un important

concurs, en el qual, la Ciencia i la Produccio donant-se les mans,

poguessin prometre venturoses hores a la patria i esser font de

riquesa per a la mateixa.

Efectivament, recollida !'idea per factual Junta Organitza-

dora del SEGON CONGRES DE METGES DE LLENGUA CATALANA, i

principalment per son president 1'eminentissim clinic Dr. don

Joan Freixas; prestant-li tota 1'atenci6 que l'asumpte requeria,

tirant-s'hi amb temps i volguent quo resultes digna pariona de

l'aetuacio cientifica del Congres per a complir aquell bell ideal

que ja en el primer va vesllumar-se, es prengue l'acord de for

una Exposicio de productions originaries de pai'sos de llengua ca-

talana o de autors nats o residents en els mateixos.

I comprenent que la pensada per sa extensio i complexitat

ja no era possible que la realitzes un home sol, es comenca per

dividir !'Exposicio en diferentes sections, encarregant la pre-

paracio de cadasquna a un estol d'homes entesos en les bran-

ques respeotives.

Les sections s'anomenaren.

1.° - Llibres i periodics.

2.a - Instrumental.

3.11 - RontgenografIa.

4.a - Peces anatomo-patologiques.

5.' -- Protessi, aposits, envenats.

6.a - Regims alimenticis.

7.a - Aigues minero-medicinals.

S.` - Productes farmaceutics.

Tothom accepts de bon grat el floc d'honor que se li havia

destinat i treballa amb fe, amor i confianca baix els auspicis

d'un Comite executiu quo portava al cap la venerable figura del

Dega de nostra Facultat de Medecina, l'Excm. Sr. D. Maria Bat-

116s i Bertran de Lis, i tenia !'anima d'En Borras per ninfa ins-

piradora.

A l'escalf de 1'entusiasme creador ]a cosa ana prenent forma

i a cada reunib del gran Comite, on cadasgd hi aportava els re-
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sultats de sa laboriositat i esforg, s'anava veient com amb tot

i sa complexitat s'enmotllava i s'anava destriant el complicat
organisme, engranant les seves peces no perdent l'articulacio

i conexio que Ii calia per a for un sol cds mogut per la mateixa

inspiracio.
I si'ls organitzadors no hi planyeren mitjans, tampoc es

mostraren reservats els que tenien d'acudir a aportar-hi llurs

productes. Un, deu, cent... foren aviat legio els expositors...

Qui remeis, qui fruits, qui instruments, qui llibres..., tothom,
tothom s'esforca on portar-hi son concurs... Les instalacions, sots

l'inteligenta direccio d'un meritissim artista, anaren poblant

1'hostatge de la Medecina Catalana; curullaven els baixos, s'en-

filaren escales amunt, s'aixemaren per cambres i per sales, fins

que tot no fou rublet...

Avui que esth acabada la labor i la treballosa gestacio do

concorrents i organitzadors ha donat son fruit, sills manta el

vostre concurs, estimats visitants. Entreu si us plau!

Entreu, i esguardeu lo que tenim a casa nostra pastat amb

nostra suor i nostra sang! 1 si Is malestruga guerra quo actual-

ment flagella amb fortes vergasades I'humanitat sedenta d'am-

bicions i de poder, ha servit per a esperonar les nostres activi-

tats I initiatives, fent sorgir una pila d'industries, fontejar la

transformacio de certs productes, cercar materies primes, i dei-

xondir el geni de la nostra rata quina labor aixi extesa contem-

pleu, indirectament, aquella, haura estat per a nosaltres un gran

be, ja que, ademes dels objectes indicats, haurh aconseguit quo

fecim examen de conciencia, que palpant-nos nosaltres matei-

xos, reconcentrant-nos i medint-nos ens haguem adonat quo

podem lo que'ls altres pobles, quan volem, i que nostres fruits,

obres i actuations, si sempre poden igualar les d'aquells, poden

quelques voltes traspassar-los.

Per Catalunya, per son Honor, per sa Ciencia, per sa Hison-

da, es precis que 1'Exposici6 sia un triomf aclaparador i decisiu!

I aixi sera, puig sols hi manca el vostre concurs per a lograr-ho

i aquest no li regatejereu.

Entreu si us plan, amables visitants, i patriotes conscients!

El Dr. RoCA , president do la seccio del Llibre, pronuncie el

segiient parlament:

Senyors: La Comissio organitzadora del SEGON CONGRES DE

METGES DE LLENGUA CATALANA, amb factual Exposicio , ha volgut
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retre un honrenatge de respecte i de veneracio a la paraula es-

crita dels comprofessors preterits i dels contemporanis; ha vol-

gut tributar a la mentalitat medica catalana els honors que's

mereix, malgrat esser la seva produccio modesta per secular

deficiencia dels mitjans de cultiu. I sobre tot, la Comissio ha

pretes, assolint-ho, vestir un bell monument at Llibre, que fos

digne del Congres i de Catalunya.

Senyors: honorem el Llibre, car, com digue el primer magis-

trat en 1'her6ica Franca, ell perllonga to passat en to present;

ell ressucita els segles difunts, ell desperta la veu dels nostres

avis, permetent-nos viure on la companyia Ilur i conversar

amb ells.
Honorern el Llibre, qu'ell enregistra els progresos fets, pro-

paga les novetats fecundes, estimula les imaginacions creatives;

ell es el missatger de la Ciencia i l'heraut do les Bones Lletres;

ell ens introdueix a casa dels extrangers i els hi obra de bat a

bat les portes de la nostra casa.

He dit.

El Dr. BARBERA, de Valencia, feu 1'elogi del beat Joan Gila-
bert Jofre, quin quadre, per ell portat de sa ciutat, estava pre-

sent en la sala.

DISCURS DEL DR. BARBERA

SENYOR PRESIDENT:

COMPANYS:

Efluvis de gratitut per a vosaltres portaran a manta les
meues paraules d'aquest acte.

Y no podra manco d'esser aixina; perque exint unes y altres
de mon pit com les purnes d'un fornal lt,sponen taut en quan-
titat com en qualitat at focus ardent quo les produeix; a eixe
focus ences y nodrit en mi per to doble combustible que li han
ofert vostres miraments amb aquest humil representant de les
classes mediques valentines y vostra determi.naci.o de consa-
grar aquest Homenatge at inclit fundador del Manicomi de
Valencia en to sigle xv, at exim valencia to beat Joan Gilabert
Jofre.

iGrans merces a vosaltres de tot y bon cor per tanta dis-
tineio!
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iRepeteixe, grans merc6s a tots!... mentrimentes vaig a om-

plir vostra comanda dedicant breu discurs a refrescar la memo-

ria d'aquell superhome que comptant per base una il-lustraci6

ben fonamentada y per ajuda los ardiments de la caritat cristia-

na alcanch en moment suprein la vissi6 clara de la realitat,yno
solzament la va atenyer sinos que la feu yore als ciutadans y a
les multituts desaimades; tro que quedaren uns y altres conven-

guts de que el orat, a les bores totalment possat a les befes, a

les ires y a los injuries de quansevulga, era merexedor coin aver
malalt do forta protecci6 y asistiment, coin digne era dels afa-

lags de la caritat y dels esforgos de la Medecina.
Pas de xagant donat per Gilabert que encamina son temps

a rompre amb les preocupacions d'un passat afront6s y a obrir
compte nou do humanisnle y do josticia, de consideraci6 y de
respecte per als boigs y'ls mentecaptes.

Gilabert queda ipso facto convertit on Io redemptor dels
foils. Son nom quedh escrit en lo Ilibre dels immortals y sa glo-
ria 6s tanta que n'hi hagu6 y n'hi ha per a tots. Fins per a la
rata a quo pertenexia el sort6s innovador y sant revolucio-

nari.
zC6m succehi axo?

Coin sosuixen y ban sosuit molts fete en esta vida: coin Ii fou
inspirat a Newton lo descubriment de la gravitaci6 universal
Per casualitat.

En lo dumenge 24 do Febrer do 1409 anava Fray Joan a
preicar en nostra Seu to serm6 do Cuaresma, quan se creuh en
son cami una moltitut insolent, qu'entre scarnis i ri6tes mal-
tractava d'obra y de parauta a un defallit orat; qui gillant, es-
esgalabrat y confus ja no sabia ni aon amagar-se fugint del
tropell.

Fortament dolorit lo il•lustrat frare, davant la trista scena,
defengu6 ardit a la victima i renyi furi6s at populatge crud6l,
que mogut inconscient per velles preocupacions i atjudat per

sa carencia de bons sentiments aixI atormentava a un flat del
seny. Y acte seguit exposa en la trona de la Seu la seua homilia,

al remat de la quo, amb 0 prof6tic pronuncia les sacramentals
paraules quo foren en Valencia i per al mon, coin la promulga-

ci6 solemnial d'un decret Iliberatriu dels foils.
Vejeules asi:
<<En la pressent ciutat ha molta obra pia e de gran caritat e

sustentaci6, empero ni manta una ques de gran necessitat, 4o
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es, un hospital o casa hon los pobres innocents e furiossos fos-
sen recullits, car molts pobres innocents van per aquesta ciutat
los quals passen grans desaires, fam, fret e injuries. Per tat com

per sa innocencia e furor no saven guanyar ni demanar to quo

han menester per sustentacio de Ilur vida e per go dormen per

los carrers e peretjen de fam e de fret e moltes malvades per-

sones no havents dou davant los ells de sa conciencia, senyala-

dament Ila hon los troven adormits los nafren e mater alguns

e algunos fembres innocents aonten. E asi matex los pobres fu-

riossos fan dany a moltes persones anans per la ciutat, a aques-

tes tosses son notories a tota la ciutat, perque seria sancta cos-

sa e obra molt bona que en la ciutat de Valencia fos feta una

habitacio o hospital en que semblants foils a innocents estigues-

sen en tai manera, que no anassen per la ciutat iii poguessen

for dany ni'Is no fos fet.»
El efecte produit damunt dels oyents fon complet y fala-

guer. Baix la iniciativa de Llorons Salom s'ajustaren deu ciuta-

dants totseguit, demanaren les autoricacions real y pontificia y
constituiren la junta encarregada de comprar el terreny i de la

construccio y sustelnptacio del Spital.

Este, per to que s'ha pogut rastrejar, fon construit, encara

que giquet, en les millors condicions desitjables; era reduit,

pero tenia habitations independents. Atli les families acomoda-
des podien fer-se habitacF) propia per lo servici d'algdn parent
malalt, y molt prorate ana creixent I'obra ajudada fervorosament
per la caritat.

Les deixes se tocaven unes en altres y la institucio puja
corn un be do Deu, fins a que'n 151`_2 sufri la gran transformacib

per la ajustada u reunio de tots los espitals de Valencia on u

assoles que'n avant se digue Hospital general (1).

ILa febra centralisadora ya s'havia apoderat dels valencians
quan per fi fon acordat el celebre laudo del esmentat any!

Corn a details del primitiu spital sols afegire que omplia
totes les necessitats dels protegits als que fou encaminat: per
les concesions del pontifex Bonet XIII assoli tota la vida relit-
giosa, puix obtingue pica de batex y fossar, mes un gran cap-
dal do indulgencies y altres bens espirituals per als donants.

(1) Els hospitals ajustats amb to dels rolls i montecaptes foren: el de la Reyna Ma-

ria, el de En Clapes, el de En Conill, el de En Rou y el de Sant Llacer, encara que este, Si

be entrega sos bens semi mstalat fora Valencia en to punt qne eta vui la erinita de Sant

Llacer al carrer de Morvedre.
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Per la Ilicencia Royal de Marti el Humii va rebre tambe

dons com el do captar per tot to Regne i altres privilegis de

grandesa que'l adelantaren molt a son temps. L'spitaler quo

despres li deia'l poble el pare dels locos, goxava de totes les atri-

bucions del cas per exercir la tutela sobre'ls dits incapacitats.

Per eixos drets y deures practicava un ver patronat damunt

dels orats, als quo mirava com interdictes des del punt de vista

legal.

Es mes, tractant-se de gents do cabals, si no cuidaven con-

forme als boigs y'ls Ilangaven at carrer sense les precautions

degudes, l'spitaler tenia'1 deure d'arreplegarlos y asistirlos en

vida; pero tambe els heretaria despres de la mort.

Per estes pincellades generals se veu ab quins atributs

sorti a la vida publica esta instituci6 do la Santa Creu del Cal-

vari. Titol que li fou possat asimateix a la parroquia valenciana

vui encara del mateix nom quan la criaren en 1409.

Per eixes noticies generals so compendrii to complerta

gn'ixque ya l'obra des do les mans dels ordenadors. Ab tal

madurea d'estudi va sortir esta casa y patronat del orats.

No crec on que tinga competidors en nengu dels establi-

ments quo se nomenen com anteriors a d'ella. Exes institucions

que se citen de Fez, do les Opere Pie de Feitre, la Matsson de

Saint Spirit en Upsal, el Manicomio de Elbing, el de Bergamo,

la asistencia de alguns dements en la sala especial del Hospital

de Barcelona, jamai rebaxarau el merit del Manicomi Valenci,

quo comengh sient especial y autonomo, y tenint on 1'ordre reli.

gigs la serietat d'una parroquia de orats, y en to concepte civil

tota la importancia de Hospital y Patronat dell mateixos des-

graciats sos protegits.

No crec poguera vui encara fer-se mes y mes encertat.

Siguen estes explications el millor elogi que pugam for del

fundador y do tots los prohoins que'l varen auxiliar y seguir en

la instalacio do la bonefica obra social.

Ditxosa la personalitat que'n forma tan profltosa pogue

actuar deprop de sos prohismes; y mes ditxos qui at present

puga encara for molt de be per sos semblants y coterranys.

Gilabort era valencia. Atli naxque a les mijanies del si-

gle xiii, fill de pares Ileidans.

S'el anomena generalment to Pare Jofre; yo en tots los

maunscrits de la epoca, entre'ls que conte les colacions cano-

niques de la curia eclesiilstica de Valencia, els llibres de cartes
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misives del nostre Arxiu Municipal do la mateixa Ciutat y va-
ries cartes royals del Rey Marti existents en l'Arxiu de la Co-
rona d'Arago , jarnai he vist altre nom que ' ! de Joan Gilabert.

He trobat, si, to nom Jofre en son germa que's dia Jotre
Gilabert y era tambo ilicenciat en drets , pero asi: Jofre era nom

propi y no cognom familiar ; de consiguient , fas Constar el dup-

to y deixe per als erudits la resoluci6 d'este punt historic.

En la Universitat de Lleida cursil ' l dret acompanyat del

nostre Sant Vicent Ferrer (1363), prengue'l hdbit do la Merce

en to Puig 1'any 1370, desempenya diferent carrecs importants

dins de la Ordre , com to Priorat del Convent de Barcelona

y acolnpanyh a Sant Vicent Ferrer en son apostolat per espai

d'alguns anys.

Mori en to Convent del Puig (1417) aon jauen les seues des-
pulles.

Eixa os la fundacio y este'l fundador . Yo vos perdone una
porcio de dates que serien de interos per at relat ; poro allarga-
rien massa mon discurs. Ab tot y n'aixo no vull callar un fet

digne do meneio, perque ve a ser un detail dels molts que

possar ien a prova la resignacio i fortalea espiritual de Gi-
labert.

Empero hi ha'n la Ilicencia del Rey Marti per a la fundacio

del Spital una condicio que li seria molt sensible al beneit ini-
ciador del Projecte. En la junta dels fahedors o capdevanters no
podia hi haver preveres ni algu constituit en ordes sacres... y si
endevant rebeia dites ordens alga dels components laics en
l'acte seria exclos.

La junta havia d'esser homogenia en sos components; pero
tots sos deu membres integrants , forcosamont serion ciutadans
o mercaders asoles , purament laics.

Circunstancia os esta que parex possada aposta per exclou-
re a Gilabert . Y entre'l silenci dels historiaires tocant el punt,
me pregunte yo:

yPerque exa tancada de porta at inventor de la creacio?
zEra fundada en incompatibilitats personals seues u on mi-

res de altre ordre?
La reflexio detinguda sobre'ls fets ocorreguts a ]a vora del

fenomen social analicat me dona la conviccio de que aquella
fermanca de porta als ordenats in sacris , se devia a que volien
des del Rey Marti en avail , tots a una, sostraure aquest Hospi-
tals als calculs del Pontifex y del Col• legi Cardenalici. Les cir-
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cunstancies tristes que ' l cisma d'oecident carrexa a la Iglesia
portaren cert desvarajust on les relations entre'l poder e,piri-
tual y'1 poder civil, y per salvar possibles intromissions , llegiti-
mada creurien la excepcio dessusdita.

Y me fa creure mes en esta hipotesi , el que ' l Rey molt in-
teressat sempre per les tosses do Valencia y molt admirador de
les dots de Gilabert segons cartes qu'encara poden Ilegirse en
1'Arxiu de la Corona de Arago, voldria de segur, fora com fora,
possar a cobert do ]a influencia papal el hospital valenci: dell
boigs.

Vets aqui no altre punt , per al que tambe demane claricia
als erudits.

Y acave amb dos paraules mes: t . er Per desitjar a les classes
mediques el amor al estudi y al ver progres que tan alt profe-
sa nostre mercedari . 2.6,1 Q ue'n la adversitat conserver tambe
la erterea y la perseveranca de que aquell no se desprengue
mai, y per dltim, que tambd coin Gilabert no trenquen poe ni
molt la uniO interprofessional base del eugrandilnent de la nos-
tra classe y del benestar de'ls que la composenl.

HE ACABAT.

El Sr. President enalteix l'importancia d'aquest brillant

certilmen, i felicita als senyors organitzadors per 11exit que han

assolit.

L'Exposicio fou un exitas, un complement digne de In mag-

nificencia del Segon Congres; In planta baixa i pis primer de la
Facultat estaven plens de gout a gom de productes de tota roe-

na, do totes les sections en que's dividi l'Exrosicio; les instalra-

cions fetes amb un gust i art insuperables; els visitants, pro-

fans i professionals, abundaren en gran mantra. Les diverses

sections estiguereu profusament detallades, totes Toren degu-

dament visitades; rites la que fou preferida, per sa valda i noto-

rietat, fou la del Llibre, instalada en la Sala de Juntes, i on,

entre altres, hi havien els segdents exemplars:

M anuscrits. - Coleccio del Dr. Herp; Agramont (Jacme); Johan

(Mestre); Albeiteria, traduccio al catala del cas-

tella, Alfons X; Menescalia, Vila (?); Receptari

do Manresa; id. Puigcerda (Joseph M.' Marti).
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Incunables . - Alcanyic, L luis; Cauliach , Gui; Arnau Vilanova
(Diverses ); Argilata (Pere do); Cirugia Natural,
Soli; Velasco do Taranto , traduccio per Joan
Vila.

Sigle X VI. - Cauliach, traduccio , Cirugia en castella, Valencia.
Sidle XVIL - Caries Amat , A16s, Jacme Andres, segona edicio;

Mas, Bernat , Francisco Rossell.
Sidle X VIII. - Medecina , Lluli.
Sigle XIX. - Monlau, Mata , Robert, Letamendi ; Sune i Molist,

Gina i Partagas.

Seriem ingrats si entre'ls benemerits organitzadors no hi

posessim corn a caporal a t'abnegat DR. PERE BoRRAS, que, pie

de fe, do uncio patriotica i cientifica, i amb exemplar desinte-

res, atengue, ordena i vigils l'execucio dels mes petits details.

Ell dirigi la publicacio d'un Catdleg general de l'Exposicio, vade-

mecurn i guia, que sorb abatis de la inauguracio, on totes les

sections hi estaven detallades, acte que'ns estalvia la narracio

detallada, lo que a part de pleonitstica, no'ns permeten repetir

les conditions econorniques del present volum (1).
Els I)rs. Roca i Ileres, Peyri, Blanc i Benel, Bassedas, Agell,

Satorcada, Valles ,i Ribo, Gardena/ (F.), Oliver i Rodes, Comes,

Prio, Llagoatevl, Pujol t Brnll, Ribas i Ribas (E.), lorres i Ca-

meras, Castells, tlocosa, Roca i Be/lver, antra molts altres, eadas-

cu pal seu indret, cumpliren amb fe i dalit la comanda que la

J. O. els hi havia senyalat.

('Trans merces, benemerits de la Ciencia i abnegats de la

Patria; si no fos per altres merits, que a manta posselu, amb

aquest sot n'hi haria prou per a servar vostre record sem-

pitern.
El Dr. F'ansti Barberk, de Valencia, honors 1'Exposici6 amb

el quadre d'Eii Gilabert i Jofre, i amb una sencera coleecio de

la Revista valenciana de Ciencies Mediques; hi assisti , malalt,

mogut per la frateruitat que sent per la nostra terra. Grans

merces; de tot aixo i de lo passat no servarem intens agraf-

ment. Amb ell assistiren tambe els Drs. Colvee, Pau i Rafel, i
Wieden. A travers d'aquestes rattles vegint-hi una abragada

fraternal. A reveure.

(1) Per aquests details adr6siut•se a 1'esmenl.at company, o a I'imprempta Giro, do

Barcelona.
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A la nit del 24, despres de sopar, visitarem la gran majoria

dels congressistes l'Institut de Mecanoterapia , que'ls Drs. Pi i

Gibert i Viiiamata, entre d'altres, han instaurat, per a honra de

la nostra Ciencia. La llico que se'ns dona fou verament interes-

sant, escoltada per l'auditori amb fonda complascencia, de lo

que'n guardarem un record inesborrable.

Els Drs. E. Ribas i Ribas, Bartrina, Corachtin, lilarimon,

Giierri, Pell, junt amb els anteriors, ens explicaren profusament

el funcionament do tota aquella sort d'aparells i atuells, obse-
quiant-nos amablement amb un exquisit lunch. Grans morees:
agraits i encantats. Fins a un altra.

DIA 25

A les vuit i mitja del mati, es verifica l'anunciada <<Dia-

da de 1'Hospital de la Santa Crew), amb motiu del <II Congres
de Metges do Llengua Catalana,. Consisti en una serie de ses-
si5ns practiques i conferencies, a les que assistiren gran hom-
bre de metges.

En el servei del Dr. Freixas (D. Joan), exposa aquest <Un
cas do melitensi•, i el Dr. Moragas tracta do BAutovacunes me-
litensis» .

En el servei del Dr. Esquerdo (D. Pere), el Dr. Gran dona
una sessio practica do cardiovasculografia; el Dr. Company,
un altra d'exploracio endoscopiea de malalts de vies urinaries;
el Dr. Callart tracta del diagnostic senzill de ulcerations del
tubu digestiu per 1'oxameu eoprologie.

En la clinica do Medicina interna, el Dr. Torrents Sole trac-

ta dels seguents assumptes:

<Diagnbstic clinic de les neoplasies de l'estomac: Ilur dife-

renciacio de les altres afeccions do la mateixa viscera.

<Concepte clinic do les nefromiocarditis creniques i del
slur tractament.r

sCas clinic de uremia do forma digestiva..

gAlteracions cardiovasculars on la tuberculosi pulmonar.'

<Cas clinic de polineuriti a frigore.x

En el dispensari de Oftalmologia, a carrec del Dr. Presas,

aquest tracta: De la necessitat de modificar les escales oftome-
triques armonicament amb el sistema mOtrico-decimal, d'un
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modo paregut com se va for amb els lents al terminar-se el
segle xix>.

En la Seccif do Cirurgia del Dr. Esquerdo (D. Alvaro), es
verifica, una sessio operatoria, a carrec dels metges ajudants
Drs. Ribas i Soler Julia referent al <<Prolapse uteri: laparo-
tornia..

En el servei del Dr. Margarit, aquest tracta de «Desviacio
raquitica de l'apofisi superior de la tibiae.

En el servei del Dr. Mestre (D. Joaquim), se verifica una
sessio operatoria.

Eu el servei extraordinari del Dr. Raventos (D. Antoni),

hi hague una sessio operatoria do KHisterectomia abdominal:

gastro-enterotomia. Resseccio del genoll,>.

En el dispensari de malalties del sistema nervios, a carrec

del I)r. Barraquer (D. Lluis), es prese.nta un cas clinic do -Atro-

fles musculars de causa artritica-.

Finalment, en la clinica de Obstetricia, es tracte de 1'explo-

raci6 d'un cas d'anexiti puerperal.
Tots els metges directors dels serveis, conferenciants i ope-

radors, foren objecte do caluroses felicitations per part dels

asistents a les mateixes.

VISITA

Acabada la Diada els congressistes visitaren la Casa de

Convalescencia, on foren amablement rebuts pel Sr. Prior, qui els

va acompanyb en la detinguda visita que feren a totes les de-

pendencies, de la qual sortiren complascudissims. Aquesta visi-

ta se efectua a les 11 del mati.

De 11 a 1, sessio cientifica, discussio do tomes do ponencia.

La presideix el DR. P. Es41r1ERDO.
Son nomenats secretaris adjunts:

Dr. Leandre Cervera.

Francese Ribas i Soberano.

Miquel Cabeza i Samsd.

Lluis Nogues i Gurri.
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Despres el Dr. Freixas obsequia als senyors ponents; Presi-

dents d Honor; Junta Organitzadora; al Dr. Mesa, regidor, i als

Drs. Barbera, Elias, Juny, Freixas (C.) i al Sr. Mir, amb un di-

nar al llostal del Park. Fou ben servit; hi regna la germanor, i

al anfitri6 que'ns reunia on cenacle se li remercia la distingida

i confortadora ofrena. Desitjem veuren-s'hi aplegats per molts

anys.

De 4 a 7 de la tarde continua la discusi6 dels tomes de po-

nencia, presidint - la, successivain ent , els Drs. VIURA i ROBLEDO.

A les deu de la vetlla el nostre Magnific Ajuntament ens

obsequia amb un exquisit lunch. Molt coneorregut pels senyors

Congressistes i Ilurs senyores; ens vegerem obsequiats per dis-

tints Regidors, al cap dells el Sr. Puig i Alfons i Sr. Mesa,

1'amatent del Congres. Passarem al Sa16 de Cent una deliciosa

vetllada.

DIA 26

Pel mati , de les vuit i mitja a les dotze , es verificaren en
l'Hospital Clinic i Facultat de Medicina els segi eats actes, ad-
junts al Congres:

En la clinica del Dr. Bonafonto , aquest dona compte de va-

ris procediments personals d'intervencio clinica.
En la del Dr . Nubiola aquest presenta i explica una notabi-

lisima serie de treballs sobre embriologia.
En el laboratori de Fisiologia, el I)r. Bellido explica el fun-

cionament d'un aparell d'electrocardiografia obtenint un elec-

trocardiograma d'una tortuga.
El Dr. Pi i Sufler explica Is forma en quo s'han de instalar

els aparells registradors i inscriptors dels treballs d'experimen-

tacib en l'aparell renal , fent una demostracio practica del ma-

teix , mitjansant el cateterisme ureteral recollint 1'orina dels dos

ureteres per separat , fent-la caure sobre un comptagotes en co-

municaci6 amb dos tambors do Marcy.
El Dr. Cervera tracta de la demostracio do la secreci6 pan-

creatica per mitjh d'una injeccio intravenosa de secretina.

Finalment se projectaren dues notables cintes cinemato-

grafiques : la primera , sobre moviments retrasats , obtinguda en
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I'Institut Marcy. de Paris, i la segona, referent a contraccio
muscular, obtinguda en el mateix Laboratori do Fisiologia i

primera de les fetes a Espanya.
Els assistents, entre'ls que figuraven notables personalitats

mediques, quedaren satisfets de is visita al Laboratori, enca-
rregant-se de donar-ne manifestacio el president del Congres,
Dr. Freixas, el qual tingue per a els Drs. Pi i Saner, Bellido i

domes col•laboradors frases d'entussiasta elogi pets treballs fets

en dit Laboratori, del qui'n pregona ben alt l'enlairament.
El Dr. Pi 1 Saner contesta donant merces i oferint el Labo-

ratori per a tota mena d'investigacions.
Ademes, en l'Asil de Sant Joan de Deu, el Dr. D. Joaquim

do Riba va for is presentacio de malalts i aplicacio de cotilles i

aposits enguixats. Fou ajudat pels Drs. Casals, Acevollas i Rifa.
Assistiren molts metges-congresistos.

UNA LAPIDA

A les 11 del mati, on la catedra de Ginecologia, so procedi

al descobriment d'una lapida per a honorar la memoria del que

fou professor de la mateixa, Dr. D. Miquel A. Fargas i Roca.

A l'acte assistiren el Dr. Bathes i Bertran do Lis, dega de

la Facultat de Modecina i on representacio del rector de Is Uni-

versitat Dr. Carulla, quo's va tenir de retirar moments abans

per trobar-se indisposat; el Dr. Riera, secretari de la Facultat;

els professors Drs. Pi i Saner, Nubiola, Peyri, Terrades, Arde-

vol i Bonafonte; el personal do les cliniques d'Obstetricia i Gi-

necologia; el president del Congres, Dr. Freixas; el Drs. Puig i

Sais I Clotet, per la Comisio organitzadora del Congres; el doc-
tor Forn, catedratic d'Higiene do Madrit; el fill del finat, doctor
Fargas i Raymat, i el fill politic Dr. Salvat.

La lapida es de bronze, amb el bust en relleu do Fill-lustre
ginecoleg i laconica dedicatoria.

La inscripcio diu:

DR. MIQUEL FARGAS i ROCA

Es obra de l'escultor Sr. Llimona.

El DR. TERRADES, auxiliar do Ginecologia, i un dels deixe-

bles preferits , llegi la segiient memoria on elogi del Dr . Fargas:

Fa poc mes d'un any, que un mati va sorpendren ' s la tris-
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to nova de la mort del Dr. Fargas; els habituals concorrents a

n'aquesta clinica, els qui I'havfem despedit el dia abans deixant

aqui problemes a solucionar que ja no havia de resoldrer, no

podiem avenir-nos a que no guies mes els nostres passos, a que

la seva poderosa inteligencia no illumines mes els tantes voltes

dificils problemes de la clinica. Desapareixia el mostre, pero el

seu esperit havia fet fondes arrels en cada un de nosaltres, per-

que en cada cervell hi quedava ben gravada la seva doetrina i

en cada cor el carinyo que li teniem, i en cada pedra d'aquest

pabello hi quedava el retort i l'ambient n'estava saturat; l'im-

puls, caracter, habits i modo d'esser, que va tenir l'habilitat de

donar a la colectivitat dels que'ns honrem sempre amb el titol de

deixebles seus, no s'havia extingit ni s'extingiria. Pero per a que

el retort no s'esborres i no caigues on l'olvit, Si un dia pel curs

natural de la vida o per etzars do la mateixa havfem do sepa-

rar-nos, va sortir quasi do modo espontani l'idea do que'u aques-

tes parets quedes esculpida en bronzo la seva efigie; amb la vo-

luntat i l'esforq d'una munio de devots ha sigut lograt.

Si els grans homes que gobernen multituts tenon els sous

monuments on els carrers, els grans homes que moldejen inte-

ligencies deuen tenir-los en els santuaris do la ciencia. Perque

en Fargas, del qual m'excusare for la biografia, el esser de so-

bres conegut do tots vosaltres i l'estar ja escrita profusament i

per millors plomes on actes academics i periodics professio-

nals, fou una inteligencia poderosa, colossal, posada al servei

d'una voluntat ferma que dona impuls a una important branca de

la Medecina, creant-la, es pot dir, en aquest pals (ajudat d'uns

quants homes preclars, per sort vivents encara), al compas quo's

desenrotllava a l'extranger, on era tambe de sobres conegut pels

seus mereixements, perque feu sentir la seva veu autoritzada

en molts congressos, i perque condensa els seus treballs, els

seus afanys i 1'experiencia que'n la seva dilatada practica havia

adquirit, on una hermosa obra de Ginecologfa quo restara clas-

sica i mereix ocupar un hoc preeminent en 1'exposici6 que amb

motiu del Segon Congres de Metges do Llengua Catalana s'lia

inaugurat. Pero lo quo amb mes vehemencia feia vibrar el seu

cor, i per aixo es aqui on deu perpetuar-se la seva memoria, fou

la catedra. Sentia l'enseyanga com el que mes i va dedicar a ella

les seves principals energies; be ho prova quan en epoca llunya-

na una traidora malaltfa incubada silenciosament per 1'exces de

treball el retingue tant temps allunyat de la vida social; el son
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retorn a la mateixa va fer-lo a n'aquesta casa; la seva arribada
fou festejada per tots i des d'allavors, seas dupte per la visio de

sa possible perdua, fou, si cap, mes estimat i admirat per nosal-
tres. Sempre lou el mestre paternal que s'imposava als alumnes
sense auxili do correctius academics, i es per la sola autoritat

quo es veritable, la sentida pels mereixements, no l'imposada

pel carrec; ells l'idolatraven, pero ell, en justa correspondencia,
els hi donava en forma assequible quan liavia pogut atressorar de
ciencia, evitant sempre l'esforc intelectual abstracte; perque el

seu Ilibre malgrat de tenir-ne un d'excelent com he dit abans,

el seu Ilibre era la clinica. En 23 auys de catedra havla fet mol-

tes generations de metges, alguns aqui reunits, que'l recordaran

sempre amb gust i amb veneracio; perque tenia una qualitat a

la que no tothom se sab sotametre; orgullos del Hoe quo ocupa-

va, no n'havla sentit mai la vanitat i si de moment imposava

per cert aspecte d'austeritat, el seu tracte cautivaba; no tenia la

fatuitat del quo esth al cim i la benevolencia del que's digna

descendir de 1'alt sitial en que estz colocat.

No estranyeu, dones, que quan ja no podem esser sospitosos

d'adulacio, haguem volgut correspondre, modestament, a l'idea

de les nostres forces, al carinyo quo aquest gran mestre sentI
per l'ensenyanpa i pels deixebles, fixant d'un modo patent el

record do l'home de ciencia que tant ha contribuit a enlairar el

nom d'aquesta Faeultat de Medecina.

El socul d'aquest monument son els ciments d'aquesta Casa,
i com representacio dels fets culminants de la seva vida, to les

malaltes que constantment venen a la sala a buscar la salut
perduda i els alumnes que hi acudeixen avits de saver.

Tal es, Excm. Senyor, el monument, que costejat per uns

quans deixebles i per encarrec Wells, tine l'honor d'oferir-vos

on aquest moment, no per a admiracio artistica do profans, sing
per veneracio de quants aquest vestlbol franquegin i per a que

cada qual hi vegi lo que li correspongui d'aquest metge. Si es

professor, la ciencia que va difundir, i si alumne, I'exemple que

va donar d'amor a 1'estudi; si germana de la caritat, el carinyo

amb que tractava als malalts; si malalt, 1'estimaci6 en que tenia

la vida dels sews semblants; i tots, un savi de la nostra terra.

Em resta donar moltes merces en nom dels companys,

a l'Excm. Sr. Rector, Excm. Sr. Dega, Junta Administrativa do

1'Hospital Clinic i al digne successor Dr. Bonafonte, per les fa-

cilitats que'ns ban donat per aquest acte, aixi com a 1'Associaci6
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de Metges de Llengua Catalana i a tots els aqui presents pel re-

lleu que han donat al mateix, prestant-hi la Ilur cooperacio.

I acabo fent fervents vots perque 1'exemple cundeixi i quarts

on son mereixedors, trobin devots que perpetuin la llur memo-

ria i propaguin llurs doctrines, en la mida quo la deficient orga-

nitzacio actual de l'ensenyanca els permeti; esperant el dia en
que'l so] do 1'autonomia torni a la Universitat la resplandor per-

duda de les antigues escoles.

El Dr. Batll6s i Bertran de Lis, en nom do la Facultat, agral

1'homenatge.

El Dr. Freixas enalti la memoria del Dr. Fargas, recordant

quo fou el primer president de la «Assoeiacio de Metges de
Llengua Catalana>.

El Dr. Nubiola s'adheri a facto en nom del servei d'Obste-

tricia de la Facultat.

I el Dr. Bonafonte, que avui ocupa la catedra del Dr. Far-

gas, va dir que aquella lapida li serviria d'esti.mul per a imitar

els mereixements del seu antecessor.

Des de dos quarts de dotze a dos quarts de dues del mitg-

dia hi hague sessio cientifiea. Continua la discussi6 dels tomes

de ponencia. La presidi el DR. FREIXAS.

A dos quarts de sis do la tarde comenga la sessio, que s'aca-

ba a les nou. Tota ella fou consagrada a la ponencia del cancer:

fou de grans volades, molt animada, i fins apassionada. La pre-

sidi el DR. S. CARDI':NAL.

A les deu del vespre, la J. O. obsequia als senyors Con-
gressistes amb un concert vocal, que executa admirablement

el nostre egregi O fe6 Calalc, on el Palan de la ]Ililsica Cata-
lana, baix el segilent:

PROGRAMA

I

El cant de la Senyera . . . . . . . . . MILLET
El rossinyol, canto popular . . . . . . MAS I SERRACANT
Els fadrins de Sant Boi, tango popular . . PEREz
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Canto del lladre , tango popular . . . .

El fill de Don Gallardo, tango popular

El lestament d'.4 nelia , tango popular.

Sant Josep i Sant Joan, cangui popular

Els dos cumin , glosa de la tango popular

11

SANCHO MARRACC

SANCHO MARRACO

CFM FLLAS-RIRO

FEREZ

MANEN

El somni d'nna verge . . . . . . . . . CLAVE

El Pastoret, tango popular . . . . . . . MILLET

La filadora, canto popular. . . . . . . VIVES

Els remers del Volga, tango popular russa . a. * *

Marxa dels moliners . . . . . . . . . ZoLLNER

Canto de nois . . . . . . . . . . . . C-RIEG

III

Ocellada . . . . . . . . . . . . . . JANNEQUIN

Les sagetes que amor Lira , madrigal BRUDIEU

Vols dir - me amor... . . . . . . . . . DOWLAND

Credo de la ll1issa del Papa Marcel . . . . PALESTRINA

La vetllada fou d'un plaer purissim inenarrable, envolca-

Ilant-nos amb les regions sereues de I'Art inimitable quo pro-

porciona sempre la nostra insuperable entitat musical.

DIA 27

Despres de les diades do l'Hospital de la Santa Creu i de

I'llospital Clinic, se succeiren conferencies i reunions suple-

mentaries del II CONGRES DE METGES DE LLENGUA CATALANA.

En ('Hospital de la Santa Creu, el Dr. Esquerdo i Rodoreda

va for la presentacio de cassos clinics i el Dr. Estape dona una

sessio operatoria de «Gastroenterostomia ; Cura radical de la

hernia: Reseccio>.

En 1'Asil de Sant Joan de Deu, el Dr . Joaquim de Riba, a

les deu del mati , auxiliat pets Drs. Cuevillas i I?ifa, dona una

sessio operatoria , en la quo ' s tracta d ' una malaltia de Pott per la

operacio d'Abbee, i es feu la transplantacio de tendons per a el

tractament de la paralisi infantil.
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Des de dos quarts d'onze fins a dos quarts de dues, se cele-

bra sessio cientiflca, acabant-se la discussio de les ponencies.

Presidiren successivament els Drs. FREIXAS i Alvar Es

QUERDO.

A la Lade, a los cinq, fins a dos quarts do nou, sessiO cienti-

flea amb lectura i discussio de les comunicacions, dividint se el

Congres en dues seceions: de Medecina i Cirurgla per a que to-

tes les comunicaci6ns presentades so puguessin lletgir i discu-

tir. Aquesta ultima fou presidida pet Dr. JOSEP MESTRES, de Vi-

llalonga (Tarragona).

En aula apart el Dr. LLuis BARRAQUER dons una notabilis-

sima conferencia, com a seua, sobre diversos punts d'AnatomIa

patoldgica, sintoetatologia i patogenia dels centres nerviosos que

publiquem en son Roc oportu, i altra referent a l'atrofia nunae-

rica de Klippel. Anaren acompanyades, a manta, de moltes pro-

jections il•lustratives, tot to que ompli de goig i de remercia-

ment a la nombrosa concurreucia que amb molta delectansa

I'escolta.

A les den de la nit, at TEATRE VICTORIA, s'hi represent)

L'Auea del Senyor Esleve, de D. Santiago Rusinol; obsequi tam-

be de la J. 0. als Srs. Congressistes. Tot ell estava pie; passarem

una excelent vetllada d'art i confraternitat.

DIA 28

A les vuit del mati, sessio at Hospital do la Santa Creu pels

Drs. Esquerdo i Rodoreda, E. Ribas, Jaumandreu i Homs.

A dos quarts do nou del mati.

VISITA AL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Galantment invitats per la Junta del Hospital, bon nombre

de Congressistes, presidits pet que ho es del Congres, Dr. Frei-

gas, tingueren ocassio d'admirar aquell, feat-se carrec de les
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seves confortables i higieniques sales de malalts, esplendid salo

de juntes, ben distribuides dependencies i epaiosos, ventilats i

clars sotans i patis que comuniquen els multiples pavilions.

Els metges de I'esmentat Hospital, Drs. Torras Pujalt,

Gran P. i Cairo, juntament amb el Prior, acompanyaren als visi-

tants, donant-los'hi tota mena de referencies respecte als orI-

gens del Hospital de Sant Pau. Digne do record on aquest sen-
tit, es el del bon patrici en Pau Gil, qui juntament amb altres

donants, ha contribuit a 1'erecci6 d'aquest monument cientific,
social i artistic.

Els Srs. Congressistes visitaren les sales dels Sants Salva-

dor i Leopold, les quines compten ja amb tin nombre de 2611its
quisquna.

El Dr. Torras feu la presentacio d'alguns cassos clinics in-
teressants, i amb aixd es dona per acabada aquesta visita taut
notable i que tant agrados record deixa a tots els assistents.

VISITA AL PALAU DE LA MUTUAL'TAT

Seguidament passaren els reunits a recorrer la nova casa

que amb aquest nom construeix la Quinta de Salud La Alian-

zau, on foren atesos exquisidament per alguns dell senyors del

cos facultatiu del mateix amb son dega el Dr. J. Girona al front.

La magnifica disposicio de 1'edifici, al quo s'ha procurat do-

tar-lo de tot lo que pogues esser convenient als malalts, fou

molt celebrada pels Srs. Congressistes. Aquests foren obsequiats

amb un ben servit lunch, despres del qual el Dr. J. Girona ex-

plica la finalitat de la institucio i oferi la casa a tots els que

formen part del II CGNGRES DE METGES DE LLENGUA CATALANA.

El Dr. Puig i Sais, en nom de la Junta del mateix, remercii les

atencions rebudes.

A les den del mati el Dr. BARTRINA fen una sessio operato-
ria en sa clillica de la Facultat, sobre:

1.er Ulcus duodenal estenosant.
2.°n Ulcus de la petita curvatura amb probable implanta-

ciO neopliissica.

3.eC Fractura de la rotula.


