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sever confortables i higieniques sales de malalts, osplendid salo

do juntes, ben distribuides dependencies i epaiosos, ventilats i

clars sotans i patis que comuniquen els multiples pavilions.

Els motges de l'esmentat Hospital, Drs. Torras Pujalt,

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

tants, donant-los'lii tota mena de referencies respecte als ori-

gens del Hospital de Sant Pau. Digne do record en aquest son-
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 los sales dels Sants Salva-
dor i Leopold, les quines compten ja amb un nombre de 26 Ilits
quisquna.

El Dr. Torras feu la presentacio d'alguns cassos clinics in-
terossants, i amb aixd es donii per acabada aquesta visita tart

notable i que tant agrados record deixil a tots els assistents.

VISITA AL PALAU I)E LA MUTUAL'TAT

Seguidament passaren els reunits a recorrer la nova casa

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

za>, 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

forlnen part del It CONGRFS DE METGES DE LLENGUA CATALANA.

El Dr. Puig i Sais, on nom do la Junta del mateix, romerciii les

atencions rebudes.

A les deu del mati el Dr. BARTRINA feu una sessio operato-
ria en sa clinica do la Facultat, sobre:

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

ciO neoplassica.

3.eC Fractura de la rotula.



Segon Congres de Metges de Llengua Catalana 607

perar-se en el sol patri. Cal, per tant, que metges i patients es

convencin d'aquesta veritat, senzilla com tot lo gran, i concisa

com una formula algebraica: de que la salut dels catalans es pot

recuperar integralment a Catalunya.

Coin a mitja per a conseguir-ho, cal, en primer lloc, que els

metges coneguin personalment els nostres balnearis, ja quo

visitant-1os es posseeixen intel•lectiva i efectivament de ses

preuades qualitats terapeutiques, i la fe que en ells hauran ad-

quirit sera comunicativa a Ilurs clients, amb lo qual hi guanyara

cientifica i economicament la nostra terra.

Amb aquest daler emprenguerem la aludida excursio una
trentena de metges, com a reprosentacio de I'Associacio, comen-
gant pel balueari de La Puda. Al peu del soperb macis del Mont-
serrat, a la ribera del Llobregat, que li canalitza el ventijol mari
refrescant-lo sota la capa dels arbres ombrivols; que be horn
s'hi troba on els dies calitjosos. Estada virgiliana, digne d'un
jardi d'Epicuri, t'enyoraran per sempre mes els excursionistes.

Joventut, sabiduria, natura, goig de viure... tot se for en la ros-
tra hnirna, produint un sentiment harmonic de sens igual ends.

L'amie F. Cardenal ens dona una sentada, inundats de natu-

ra, sobre el valor cientffic del balueari; Is geologfa, l'origen, la
topografia, corn a preliminars de Is terapeutica, surten de sos
Ilabis fldidament, sense amanerament academic, quasi coin a
conversa didflctica, que se'ns infiltra i sons consubstaucialitza

tant com l'altra natura, quo oralment per ell s'escola. Recorrem
t'edifiei, mague coin un palau abacial, i sols a l'arrivar at sote-
rrauis percibim el flaire de I'hidrogen sulfurat que es despren
en estat lliure d'aquelles deus magnifiques amb que la sort dota
a Catalunya. Los aplicacions que se n'han fet son multiples:
banys de tota mena i amb tot confort, luxosos; ruixes nasals,

bucals, vaginals, reetals; aparells inlialadors diversos... Tot es
teenicament aprofitat pets malalts de la pell. L'anomenada quo
to es l'heraut que pregona sa eficacia en I'herpetisme, artritisme,
en la sifili, catarres respiratoris, afeccions do la matriu i anexes.

En el meojador, dormitoris i demes dependencies, faire es
veu lliure de les molecules del gas sulfidrie; 1'estada es confor
table. apacible, serena, que retorna les energies perdudes.

Companys, siguem agraIts, dediquern un record an aquell
inenarrable cafe, pros sota l'ombra i a la vora del riu, en aque-
Ila Nora do sesta, de dolga gaubanisa; fem esment d'aquell pont
encarnat en les riberes adjuntes del balneari; de la passejada a
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la superba cascata del Cairat, quo porfiritza l'aigua, estrellant la
Hum, escumejant faire que omprosona, i atronant 1'espai amb sa
remor quo ens fa mes impresionant aquella curta estada tingu-
da a les properes cales del riu. ;Fra Gari, comprenem to perdi-
cio! Poques hores hem ostat per aquest alentorns, mes la vida
qu'hem gaudit es intensa; ens apar coin una fita posada en la
ruta de nostra existencia.

L'auto primer, i citron despres, ens trashladen cap a Titrro-
ga, on amb un altre auto arrivarem a Vallfogona de Riucorp. Es

de nit. Descansem, quo be ho necessitem per a guanyar lo per-
dut on les nits interiors. iQuina estada Ines conforatble! Aques-
tes liabitacions son les d'un hostal de gran ciutat; l'higiene pre-
sideix; aigua, banys, waters, aireacio pura i perfecta, majoliques,
porcelanes, gres, estucs, iquin devassall do netedat! it tot tan
catala! Reialment sentim l'orgull do la rata. I aquest airet re-

frescant i embaumat procedent de la Segarra i do I'Urgell, quins
efluvis delitosos ens porta! Els jardins del voltant, park frondos,

coin conviden a la lectura sota l'ombra i sentats en un bane! hi
nostre satiric, el Rector renomenat, les gestes del qual, conta-

des a l'infantesa pels nostres avis, reviuen corn rondalles a la
vora del foe, hi resta on efigie perenne. Realment per aquest

Hoe hi devies passejar, amb l'escola, forjant aquells acudits quo

t'han fet inmortal junt amb to parroquia, en aquells temps

malhaurats per la nostra patria, en que sbls erats to qui polsaves

la citara catalana. Aquest xaragall, joguiuos coin un infant, que
serpenteja llepant el balneari, es el riu Corp, dins les rientes

aigi'ies del qual s'enmirallen l'establiment i aquells xalets mes

enlla, blans coin gavines, destriats, que fan guardia d'honor a
1'esglesia de Nostra Duna de la Salut.

Dins do l'edifici, en un soterrani, hi ha la deu maxima, en

que fart, fent-hi una gruta amb estalactites, xamosa coin per

habitar-hi dones d'aigua, ha retut homenatge a la natura. Tant

aquesta deu corn la de la Font Nova, reunoixen apreciabilissimes

propietats crenoterapiques, utilitzades amb sorprenent exit pel

traetamen de les anemies, artritisme, i escro(nlistne, cadarns di-

versos, taringitis, poagre, reuniatism.e cronic, nricemia, dermato-

sis, estrenyiment de ventre, congestions de fetge amb ca leuls biliars,

utilitzacions cliniques que li han valgut l'anomenada justa del

Carlsbad catala.

El Dr. Giner, on una conferencia plena de gran observacio



Segon Congres de Metges de Llengua Catalana 609

clinica i sabiduria practica, ens presenta aquestes propietats

d'una manera rellevant amb exposicio de diferents cassos cli-

nics que les segellen, portant al nostre anim la fonda conviccio

de l'i.lnmens valor dels manantials de 1'establiment. Sigui'ns per-

mes dedicar un lieu record a un confrare nostre, En Melcio,

metge de Guiniera, qui, malalt, requeri els auxilis de l'Associa-

cio. Una delegacio d'excursionistes s'apressa do bon grat a sa-
tisfor els desitjos del patient, havent hagut esment despres, do

que la visita no fou infructuosa, ja que sortosament, el nostre

company guari: de la seva Inalaltia. Aquest fou el millor exit de
la excursio.

Aquest poble es digne de esser conegut. Situat entre'l cim
(cimera, Guimera) i la falda d'un serrat, to ses cases material-

ment penjades. Son d'admirar la seva esglesia gotica, algunes

creus i forces cases del mateix istil, altres constructions que

acusen l'arquitectura del ronaixement, i una apotecaria del
segle xvui.

A quarts de quatre de la tarde, els autors se'ns emporten

cami de la Espluga do Francoli, i a lessor a la creu del Tallat,
bell exemplar do gotic-florit, el panorama que guaitem es
immens i indiscriptible; cap a ponent, nord i sol ixent, les pla-
nuries de 1'Urgell quo's continlien amb les de la Llitera d'Osca,
els plaits de Balaguer, els de la Segarra i en els confins de l'ho-
ritzo la serralada del Montsech i del Cadi, amb el Pirineu esfu-
mat eu derrer terme; cap al mig-jorn, la joliua, joginosa i ama-
ble Conca de Barbera, solcada per multiples vies, amb tots els
matisos imaginables de la terra agricola, que dona impresio
kaleidoscopica. Devant de tanta sublimitat ens extasiem, el
plaer ens inonda, beneim la excursio, considerem que si els
catalans hem sigut assortats amb ols balnearis, no ho hem sigut
menys amb els panorames, i com a coinpendi de les nostres

afeccions, retruny pel afire un <IVisca Catalunya!' Baixen els
autos per les carreteres quo anguilegen; som a Solivella i Mont-
blanch... i remuntem cap a la Espluga per l'itinerari de Cesar
(Itot es gran!) voltem les muralles de Poblet i arrivem a l'hostal
de la Masia Engracia.

Lo primer que ens sorpren es l'aigua rubinosa do les ampo-

lles que veiem per tot arreu amb grandiose profusio: es el ferro

que conte; aviat recordem les infinites pdbers quo hi han trobat

la riquesa de sang quo els mancava por a cumplir les funcions
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vitals fomenines; el nombre incalculable ale Catalans que deuen

liar naixenga a n'aquestes aigdes; la vida que it devassalls s'ha

esmunyit per les verses i rostre do aquestes noies, ara rojes

com si s'haguessin engolit el sot d'un dia de Juliol, i fresques

coin un coati de priniavera, i abanzs tnnsties, coin for ressecada.

i blanques i engrogueidas coin lliri d'aigua.

No'ns podem aguantar mes, i anem a visitar Poblet. Lo que

colnprenguerem i sontirem fou to coos sublim; una d'aquestes

bores culminants quo per trascen lentals que sieu los altres,

preterites o futures, sempre resten amb inferioritat, destacant-

se coin el ci.tn do les mes altos Inontanyes. La impressio... es

I'Himalaia dels nostres plaers. Mentalntent refer, nl la rostra

gesta national, de la qual son testimoni les ruinos del gran

cenobi, i aleshores sentirent la vergonya do la nostra subordi-

nacio, l'oprobi del-, vencuts. El ressorgintent do Poblet i el de

Catalunya han d'essor paralels, Do return el sot s'en anava a la

posta, i la silueta de les cupules era l'uuic que s'osfumava encara

on I'horitzo, quau tot to dels voltants havia ja desaparescut; aixi

tambe sobrevisqueren a la decadencia de Catalunya; alegoria

que es tot un simbol.

El ferro abunda extraordinariament per aquelles altes mon-

tanyes: on xaragall, un rierol, un roe, una canaliga, per senzills

que lien, no porten. La excursio a dalt a la Pena ho confirnta.
El bose-jardi extes per Iota la inuutanya, pregona alterosament

la to en la natura que tots tenim; la masia dels onginyers a dalt

de tot es la mellor prova del amor at conreu que a tots ens

anima: un postulat obligat de la «Festa de l'Arbre'. Admirable

exposicio de plantes animals locals,- mhximes amoroses pels
arbres, bona gent que ho cuida; tot es senzillament sublim.

Pets voltants del balneari s'hi troven a manta, parks, jardins,
boscos, fonts diversos (ferro-manganoses, bicarbonatades, radi-

actives); les estades confortables per a satisfer at mes exigent,

amb tota mena d'higiene; anrajolats, ]lum, ventilaciong, aigua,
waters, etz., etz., en conditions do resistir la mes severa critica.

Aixi que els anemics y les clorotiquos, els escrofulosos, els
agotats nerviosos, els eczematosos, etz., hi trovaran les indica-
tions terapeutiques oportunes.

En Peyri dona una magistral conferencia sobre la hidro-
logia ntedica d'aquestes aigiles, que no cal dir satisle del tot a
l'auditori, com sortida de sa intel•ligencia poderosa i culta.
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Tots li remerciarenl el profit que'n traguerem de la seva diser-
taciO.

Retornem a Barcelona amb la satisfaccio del deure com-
plert, coin membres del Segon Congres de Metges de Llengua
Catalana, amb una munio d'afeccions patriotiques i particulars
desenrotllades; amb una constricciO fraternal rues intima entre
els excursionistes, i amb el farm propOsit de protegir la nostra
industria crenoterapica, que be s'ho mereix.

Les merces devem donar-les, molt merescudes, als propie-
taris i directors d'aquets tres establiments per 1'alta honra
que'ns dispensaren, obrint-nos de bat a bat totes les portes de
les diverses dependencies, i per l'hostatge que, a cos de rei, ens
proporcionaren. La veritat, no podiem aspirar a tant. Les ense-
nyances han sigut fructiferes, i en reprocitat ells i Catalunya
en tocaran les consegiiencies.

El nostre president, doctor Freixas, com seleccio dels excur-
sionistes, fou l'encarregat de remerciar, per les altes distincions
de quo erem objecte, les quals sempiternament restaran grava-
des en prova d'agraiment, dins lo mss intim dels nostres sen-
timents.

Fins a un altra.

B. CLOTET

DIA 5 DE JULIOL

Clausura de l'Exposicio, a les quatre de ]a tarde.
A la sala de Juntes de la Facultat hi presideixen els doc-

tors RIERA I VILLARET, en representacio del Sr . Dega , FREIXAS,

ROCA 1 BASSEDAS.

El Dr. FREIXAS pronunciit el segiient parlament:

Ecxm. Senyor:

Senyors:

La Junta do l'ASSOCIACIO GENERAL DE METGES DE LLENGUA

CATALANA, que tint l'assenyalada honra de presidir , tot just

constituida , va preocupar - se fondament de dugues de les obli-

gacions que havia contret al acceptar el carrec: la celebracio del

SEGON CONGREs, que s'ha efectuat i c1Os amb 1'exit avalorat per


