
MEMORIA DE SECRETARIA

Excros. SENYORS,

SENYORES I CAVALLERS;

COMPANYS :

Siguin les primeres paraules, per agrair l'assistencia de les au-

toritats que honoren aquest acte, i ter constar el nostre dcsig

de que ens acompanyessin els representants de totes les contra-
des que tenen anib la nostra terra el iligam espiritual de l'idioma,
els de Valencia, els de Balears, els de Rossello, els catalans de
Sardenya en el bell rec6 d'Alguer, i mes enlla encara, els de
les altres terres d'Espanya, que senten el mateix ideal que d6na
el conreu de la ciencia, 1'ideal mes profundament unificador que
poden tenir els homes.

La celebraci6 d'aquest Congres, el Sise en l'ordre dels que
hem convocat, to ara una significaci6 mes viva i ens produeix
una major emoci6, pel lapse de temps transcorregut des de la
reuni6 del darrer Congres, l'any 1923 a la Ciutat de Lleida. En
acabar les seves tasques aquell Cinque Congres fou nomenada
la junta Directiva, amb August Pi i Sui er, com President, En-
ric Ribas i Ribas, coin vice-president primer, Gongal Roqueta,
com vice-president segon, Ramon Torres Carreras en el carrec
de tresorer i el qui us parla en el de Secretari General.

Aquesta junta era 1'encarregada d'organitzar el Sise Con-
g1'es, en compliment de les normes que tenim establertes per
l'Associaci6 de Metges de Llengua Catalana. Una reuni6 perio-
dica cada dos anys, es la prevista en el Reglament amb el qual
ens regm, i per tant corresponia celebrar-la 1'any 1925. Pero
tots us fareu carrec de les dificultats amb que va trobar-se la.



10 Sise Congres de Melges de Llengua Catalana

Junta en voler complir el sell conies, pel canvi radical sofert per
la vida politica a Espanya des de Setembre de 1923; canvi que
va tenir repercussions en tots els ordres de I'activitat, adhuc en
un sector tan allunvat corn el nostre de tot partidisme i alie a
qualsevol doctrina politica. Amb tot, la junta des de". primer
moment, va creure que si no podia desenrotllar el seu progra-
ma amh la llibertat volguda, no reixiria d'una manera honora-
ble des del punt de mira de 1'interes cientific, i mancaria a 1'es-
perit que ens mou a celebrar reunions corn aquesta.

Varem celebrar mes d'una reunio de junta Directiva i va-
rem pregar al consell de distingits companys, fins a decidir, la
convocatoria d'una assemblea general per tal de coneixer el
criteri de l'Associacio. L'assemblea es reuni el 18 de desembre
de 1925, i va acordar-se per aclamacio celebrar el VI Congres,
la tardor de 1926, per creure's que les prespectives politiques
haurien canviat, fent possible la junta oficial. Les gestions ofi-
ci,oses fetes en el temps oportu, feren aplagar la convacatoria.
Varem iniciar-ne d'altres, en maig de 1028, per pocler reunir el
Congres abans de fi d'any, pero tampoc ens icompanvA la sort.
Enguanv amb el retorn a ]a normalitat politica, s'ha rcvifat el
caliu que no era pas apagat, s'ha manifestat de bell nou el sen-
timent que ens animava. En aquesta represa de l'esperit collec-
tiu ens hem cregut amb el deure de tornar a la tasca interrom-
puda, i aviat trobarem arrcu estinnils al nostre entusiasme. Di-
putacions i Ajuntantents hzn otorgat cl seu patronatge al Sise
Congres, i amh till ajut material i moral, han donat vigoria a]
nostre treball d'organitzacio, que ha trohat en tots, les maxi-
mes facilitats i les mes generoses i entusiastes cooperacions.

Hem volgut que aquesta sisena reunio dels metges de llen-
gua catalana es celebres abans de la clausura de l'Exposicio,
amh tot i que ens obligues a intensificar la nostra tasca de pre-
paracio, am]) un risc de possibles deficiencies, perque enteniem
que aixi veniem a retre el nostre homenatge a 1'esforc admira-
ble que ha fet Barcelona, per enaltir davant de tot el mon el
conjunt de totes les activitats, que son la vida del pals. Volgueu
perdonar les deficiencies de ]a nostra tasca, per la intencio que
ens ha impulsat, a avencar duns meson la convocatoria d'aquest
sisC Congres.

Fou un gran encert de 1'assemblea de 17 de febrer denguanv
cl de demanar que 1'Hospital de la Santa Creu i Sant Pan fos
cl camp daccio de his tasques cientifiques, per demostrar el ra-
pid increment que han tingut en la nostra terra, totes les ten-
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dencies i exploracions que empenyen la medicina vers un horit-
zo cada cop mes ample , i per donar la sensacio exacte de la
febre de treball que anima els Hospitals de Barcelona que han

sabut recollir 1'esperit del nostne establiment medieval, obra ad-
mirable dels veins de ]a Ciutat Comtal que amb les seves dei-
xes el s,ostenien , a traves dels segles i que entre les seves pa-
rets venerables, ha guardat intacta una noble tradicio de cari-
tat i d'iniciacio en la medicina. Fins els darrers dies en que el
darrer malalt fou traslladat at magnific i nou hospital de Sant
Pau, deixa d'un patrici il-lustre , la vella institucio fou un exem-
ple per tots , i mes per nosaltres els metges catalans , que tantes
hores hem viscut en el seu recinte. Es ara un deure agrados de
complir, recordar, com coerces a la Junta Administrativa, a les
germanes de la Caritat i als metges que en forma tan desinte-
ressada hi esmercaren el temps i l'estudi, aquella institucio com-
pli una miss:o altissima, i prepara la labor que als metges d'avui
ens pertoca realitzar.

En els set anys transcorreguts des del darrer Congres, es

doloros de recordar el nom dels companys que no veurem niai

mes.

Esmentem- los amb tin emocionant record:

Josep Barraquer Dr.
Gabriel Estape Pages
Agusti Prio Liaberia
Pau Torras Pascual
Emili Galceran (Granadella)

Rafael Garriga

Manuel Seres
Eduard De-ollada
Josep M.a Roca
Jaumc Curell
Joan Camps
Salvador Cardenal
Ricard Botev
Miqucl Fargns

Dr.

„

Josep Pages
Miquel Ordinas
Agusti Farriols
Enric Sanchez Comendador
Manuel Moragas
Albert Lleo i Dlorera
Joan Ferrer Prat
Enric O. Radua
Montserrat Vallet Xiro
Josep M.a Guerri
Francesc Canellas
Eladi Vila Curer
A. Battles Bertran de Lis

Lluis Barraquer

Ramon TurrC

Xosaltres els hem conegut. Tots ells dignificaren Ia nostra
profess .o, i entre ells algun nom to tin resso que durara molt
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temps en la memoria dels estudiosos per les sever ap.o:.-tacions

cientifiques.
El qui us parla, no to autoritat per assenyalar la importan-

cia del Congres que anem a celebrar, ni per judicar la valor

cientifica de les ponencies acordades i de les comunicacions que

han estat trameses. El nom dels seus actors, es prou, per des-

vetllar en tots nosaltres un interes vivissim i per afirraar des

d'ara i'eficacia cientifica de la reunio clue avui comma, pero

no es gosadia predir que el sec exit assenyalara una fi1:a en la

historia de la medicina catalana 1 eontribuira a aferma.r en la

nostra consciencia i en la nostra conducta, aquell ideal d'amor

al proisme i aquell altre amor, mes abstracte i pur per l'avenc

de la ciencir., via infinita, a la goal l'esforc de cada u, posa fites

naves a cada any que passa, per fer minvar les dolors huma-

nes, en a116 que als homes els esta permes d'aconseguir.

HE DIT


