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En I'ditim Congres celebrat a'I'arragona, s'acorda que el IV

que avui inaugurem, tingues lloe en aquesta ciutat, mereixe-
dora per haver donat vida a clinics cminents contemporanis,-

que els metges catalans s'hi arredossessin per a escatir tomes i

comunicacions relacionats amb la cicneia nwdica.

Hen's aqui perque avui ens trobem altra volta acoplats ets
fills d'Esculapi, per be quo en diferenta poblacio, en
terra catalana, car podem dir quan so clou un Congres i elegit
el Iloc del pruxim quo sortim de casa per anar a casa: les fifes
del nostre radi d'accio es la Ilengua qui les marca.

Tot just presa possessio la novella junta de I'Associacio de
Metges do Llengua Catalana, organitzadora del IV" Congres, es
preocupa de nomenar els ponents dels tames oficials que deuen
posar-se a discussio.-Aquests foren els Doctors Gallart, Ro-
queta, Comas i Prio, Bremon, Torres Carreras, Tarruella. Trias
Pujol, Bartrina, i I'ujol i Brull per al tema -L'estasi intestinal
cronica: indications terapeutiques ni diques i quirurgiques^.-
Els doctors Moragas, Alzina, Celis, Grifols, Rodriguez Arias, Co-
nill, Vilanova i Peyri per al terra <Estat actual diagnostic i to-
rapeutic de la parasiFlis.-

Llur tasca, 1'examinareu en el Ilibre do ponencies que hem
publicat i discutirem on les prtiximes sessions. En nom de la^
Junta i do I'Associacio, remerc o als nostres honorables com-
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pangs per Ilurs treballs els quals confio que considerareu
profittosos.

En la mateixa sessio s'acorda anuuciar el premi de mil pes-
setes, ofert per nostre company el I)r. Francesc !^antiiia, titolat
,Premi Josep Alsina., sobre un treball coinpletament original,
escrit en catala sobro <Quimioterapia^, havent d'esser l'autor
catalra.

En la sessio do Junta I)irectiva del 20 d'Octubro de l'anv
1920, s'acordit delegar al Dr. Borriis perqui; organitzes l'Expo-
sicio quo es celebra junt amh el Congres, i que aquest so fes en
els dies 26, 27 i 28 de Juany do 1921; at mateix temps quo is Pro-
xima sessio se celebres a Girona, sots la presidencia del nostre
honorable company Dr. Pascual.

Aixi es feu, celebrant-se la sessio al despatx del Sr. Bathe

de Girona, eI nostre estimat company el Dr. Coll, assistint-hi
tambe els Drs. Roca, I)alinau i Ilosta.

Entre altres interessants acords, es prengue el do nomenar
una sob-coniissio, resident a Girona, composta dels I)rs. Roca,
Ilosta i Dalinau, constituIts en sub-comiti^ organitzador de les
tasques locals (liostatge, excursions, etc.).

Mertes a tots en nom do la corporacio.
Merces tambe als nostres estimats companys, Doctors

Riera, President de la Diputacio do Girona, i Coll, vostre
digno llatlle, per llur ajut als nostres treballs d'organitzacio.

Iguaiment hem de remerciar a tots els que han protegit la cele-
bracio d'aquests Cougressos, Mancornunitat do Catalunya, Dipu-

tacions Catalanes, Ajuntameuts, Autoritats, Facultat de Mledi-

cina, coin tambe particulars, Socis protectors, Associations

cientifiques Mediques, que deixo ara d'anomenar per no allar-

gar la nieva tasca; constaran en el seu Iloc corresponent on
publicar el Ilibre del Congres actual.

En altra sessio celebrada a Girona el dia 10 d'Abril de I'any

actual, s'acorda delegar als I)rs. Pascual i Coll perque organit-

zessin un homenatge at metgo gironi, Mestre Guillem Colteller;

que aquest homenatge consistis en una sessio, al Salo d'Actes

de l'Ajuntament de Girona, on el Dr. Josep M.' Roca Ilegis una

biografla del gran metge gironi i descobriment d'una I<ipida

col•locada a dit salo per a perpetuar sa memoria.

En sessio del 12 d'Abril s'encarregii als Drs. Grifols i Mora-

gas, l'organitzacio d'una sessio d'homenatge a I'obra cientifica

dels I)rs. Ehrlich i Roux, per a complir l'acord pres en l'Assem-
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hlea general de Tarragona: aquesta sessio es portara a terme el
segon dia d'aquest Congres.

Aquesta es la tasca portada a terme per Is comissio orga-

nitzadora del IN' Congres. Podria ja donar per terminada la

meva comanda si un deure pregon do companyonia sincerament

sentida no a parlar dels amics que d'enca de I'ultim

Congres ban passada la Ilinda de I'l:ternitat. Pots en nombre,

la calitat Ilur fa dolorosa Is perdua: els Drs. Torres Pascual

i tilvar Esquerdo. Animes selectes, dues Hors escollides del jar-

di de la catalana, que colltor4ades s'han extingit quail

encara la cicncia medics podria esperar Wells, fruits abun-

dosos.

El Dr. Torres fou un dais col•laboradors tervents del

guanyat Dr. Fargas i contribuf en molt at merescut prestigi del

President del nostre Let' Congres. Denies, s'havia especialitzat

on les malalties de l'aparell digestiu exercint aiub austera dig-

nital; molt temps malalt, espera I'hora suprema arnb serenitat i

sense recanQa.

Al Dr. Alvar Esquerdo, podria fer-se•li una elegia, un cant

de tristesa per la niort d'aquell home de cii,ncia, d'aquell cirur-

gfa integral, per esser un habit operador i uu gran clinic mer-

clls al seu esl'or( personalfssf n i constant. I si I'home de ciencia

era eminent. excels, el ciutada era immfllorable, car l'Esquer-

do, son aspecte de fredor de caracter, era home de grans

devotions; Is familia, els rnalalts, els amics f el poble que el

veie neixer; ell els tenia profundament arrelats aquests senti-

ments dignificadors de l'home, i per aixo era tin home tan dig-

ne. En i Fontanals deia que no era bon fill d'un poble el

qui no vein el seu campanar almenys unit vegada a l'any; i l'Es-

querdu, D. Alvaro corn Ii carinyosament,

no sots anava molt sovint at seu poble, sfno quo molts dels sous

cabals els esrnercava en ell, feat-Iii escoles en el barri Won era-

till. I ho feia sense faramalla, sense soroll, procurant que la ma

esquerra no sapigues el que donava la dreta. Ell ha mort, pero

la seva obra perdurarir i inoblidable en tots els que

tinguerem I'lionor de treballar amb ell i ara podem dir amb

dignitat sing amb orgull -he sigut deixehle de 1'Esquordo,.

Jo put dir, que ell fou el que m'iuiciii en I'estudi do la cirurgia;

ell prepara I'escalaborn perque altres cirurgians emerfts com-

pletessin la meva afieio quirurgica. No estranyeu, dones, si

parlo de 1). _ lvar corn no panto: el que sento es no tenir elo-
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giiencia i facilitat d'exposicio per a palesar el doll do sentiment

que iu'amara recordant la figura del gran cirurgiit lionra i glh-

ria de la Medicina Catalana.

I ara, senyors, a troballar : aquesta es la millor manera

d'lionrar els nostres nmorts.
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