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Il•lustres auturitats. Sem-ores. Sensors.

Som a inau^urar 1'e^posiciu aucsa al VIIe Congres de i^Ietges

-1e Llen^ui Catalina, i paratili de record spin les passides que enlla

^^^an destacant-se com punts abuts de l'esfor^ de C'atilunya en calla

una de les ciutats.

I per devall ^l'aquests punts aguts gairebe terra a sobre, ]es imat-

ges dels treballadors nostres ales accio, avui ^^enericio; roc jo amb

^-osaltres, jxrquc em sento amb ells.

L'exposici6 d'avui ve precedidi de la que va e^^er installada a

1'Hospital de la Santa Creu i Sant I'au, la goal era un cs^>andiment

que seguia a els guys de contensiu. :A^•ui potser sia iquesta mss es-

tructurada, p^cro cal tenir en comp^te que el fenomen extraordinari

era en aquelli visible al nu, i per contra, en aquesta, es consequent,

^airebe normal. Aixo ens du a pensar en I'esfor^ nnrttt i en les di-

rectives que re^eisen. Unes directi^-es, tan sorgides dels metges-a

voltes pervingudes a imatgeria cotnerc^al -, com de la iniciativa

cercant el no iniciat, i fins de la reproduccio sortosi o no sortosa,

que per nosaltres es sempre a^•en^.

I:n aquest sentit, podran atendre's acceptables cores que en altre

no ho serien. I;n un Ileure, i potser judicant a deshora, m'ha sem-

blat aquesta uua esposicio que to sentit, que expressa tm aven^ i

que es lli^a i les interiors d'una miuera afectiea pel re.c^rd i d'tuia
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manera real per la disposicio. I en aquesta disposicio explica el ca-

taleg amb tin mot; el que 1'exposici6 en 1'espectacle. El nostre Ca-
taleg d'avui no ressenya coin sapigue fer-ho el darrer, aquelles ins-
tallacions del Dr. Ribas i Ribas, del Dr. Corachan i del Dr. Cusi;
dos vivers de ciencia i on d'arqueologia-i valgui la paraula per a
una farmacia vella-peru anuncia, fins am]) una Iloansa del nostre
Janine Peyri, l'existencia nascuda ('tin Diccionari Catala de Medi-
cina, aix^) sol val el cataleg, aixo que es mes enlla de la "sintesi po-
sada davant dels tills" de (due ens parla alli, en el cataleg, el doctor

ubiola.

Dintre de 1'exposici() tanibe hi son els valors morals, tal la con-
fianca de les corporacions (le Palma, 1'ajut de les dependencies de la
Generalitat de Catalunya i fins I'csforS, ofert per la Caixa de Pen-
sions per a la Vellesa. •

I al costat d'aquests ordres suprems en l'activitat que construeix,
aquest valor que es l'asol individual, gairebe adrecat a l'ingres de
mctges, i que jo el sento cone adrecat a mi mateix i em fa d'exposi-
cio i cataleg el men itinerari sentimental.

Pero, jo, senyors, ja no puc sentir el meu valor moral, sin() com
resposta a 1'esforc que sota els anys es negatiu.

.Aquestes exposicions seguiran perque ]a llci de necessitat es pro-
mulgada. En l'any 1913 siniplement polar de costat dues coses, avtii
1932 son dues coses que s'adiuen.

He d'expressar el men agraitnent a les corporacions publiques,
als articulistes de les caplletres del Cataleg, als expositors, finalment
a la Facttltat de Filosofia i Lletres de la Universitat, per haver-nos
permes donar en I'Ex]xisici() l'obra de Goethe i Margall que en oca-
sio del Centenari de la niort del primer ha tornat a actualitzar-se.


