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lldustre Sr. President, dignes automats, scm ores, ienvol-

gttts companys :

Hem cap 1'honor-honor i umerescut-de parlar en representa-
ci6 (leis merges de 'Mallorca en aquest solemne acte inaugural de
1'1,xposici6 d'anexes sanitaris.

Poques coses resten a dir despres dels parlaments d'ah'r nit.

Mallorca ha parlat anti l'anima i el cor a la boea del men estimat

company Francesc Sanxo, del nostre battle i del nostre governador.

No es possible supcrar les scves paraules in tan sols igualar-les. Per-

doneu, doncs. si em limito a glosar tres fets.

1':s el primer la importancia (lets Congressos cientifics.

Constitueixen els Congressos la manifestaci6 culminant del pro-

gres, manifestaci6 esl;ectacular, perb que va investida de 1'augu,ta

serenitat classica. En els nostres congressos Palas i Atenea i les

Filles d'Esculapi deixen per poc temps d'espigolar dins la hum. litat

de les cliniques i (lets laboratoris per a reunir- se i en amorosa ca-

ritat contrr-se les scves recerques i nobles afanys, per enfortir-se

i animar- se mutuament en la noble lluita contra el dolor i la mort.

S6u els congressos, express](') lapidaria de tota una epoca cientifica.

Fln ells es concreta i ailina I'aportaci6 individual escapsant-ne la

fullaraca d'interpretacions i prejudicis. Aquesta es i no altra la

forta virtualitat dels congressos cientifics d'objectivar la visi6 sub-

jectiva de l'investigador, incorporar l'esforc 'individual a l'obra

collectiva de la Hunianitat.
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Heus aci, dories, que els mallorquins estem d'cnhorabona: ens

ha cabut I'honor d*esser elegida la nostra cap taiitat per a celebrar-

se en ella el Vlle Congres de \letges de Llengua Catalana.

Els metges de Mallorca no podeni menys d'agrair-vos una tal

distinciu. Nosaltres esperem molt d'aquest Congres i tenim 1'espe-

ranta de que ha de desvetllar aquell sentiment de gernianor cien-

tific de que abans us parlava i que realment ens nianca.

A Mallorca 1a classe medica treballa, pero am]) aixo no n'hi ha

prow cal que 1'esforc de Fun sigui conegut per 1'altre ja que 1'in-

uividualisme cientilic es forcosament improductiu 1 esteril. No Bas-

ta tractar els malalts a consciencia, es precis aportar cada Lin el scu

esforc a la gran obra de la solidaritat huuiana. '

Ln altre dels punts es el que fa referencia en aquesta brillant

exposiciu que estan inaugurant. Realment els metges han trobat

sempre en les cases productores d'especifics i auexes sanitaris una

poderosa ajuda i collaboracio. Pero serien injustos si en volgues-

siut trobar 1"explieaci6 en una senzilla furnntla de caracter comer-

ciai. Davant una exposiciu corn la que tenim a la vista, hi batega

quelcum tries que el fred utilitarisme. Moltes, de les cases que avui

ens lionoren amb la seva collaboraciu entusiasta ja estan prou acre-

ditades i no necessiten realment exposar els seus productes per

esser cone-tides. Per aixo es ties d'agrair la seva aportacio ro-

m. Utica.

I seriem iujustus si en parlar dels expositors no fessim una

menciu especial. Em refereixo a la collaboracio valiosissima en

quantitat i qualitat de la Caixa de Pensions 1 Estalvis. Aquesta si

uue es una lnstituciu romantica, en ella no In ha accionistes que

cobrin interessos, tot s'esuicrca en favor dels pobres i malalts.

Molt den Mallorca a la Caixa de Pensions, taut en 1'ordre material

corn en 1'ordre espiritual i es llastima que la seva labor no sigui en-

cara prou coucguda. Aprohteut ara 1'ocasi6 avineut per a fer-li

test nioni de ]a nostra admiraciu i agraiment.

I corn que 1'hora es propicia crec que tambe ha arribat el mo-

ment de retre un public homenatge a la labor del nostre benvolgut

company Josep Mir i Mir. Ell es sens dubte el major responsable

dels corrents de solidaritat avui existents entre els ntetges de
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Catalunva i de Mallorca i amb aquesta alirmacio no faig sing as-
terioritzar el que tots nosaltres sttbscrivim interiorment.

En Mir no c; un home espectacular. Pero es un home eficac;
no to aparenca de guanyar una carrera, pero tanmateix arr.ba
sempre ally on vol. La seva tossiuderia lenta i progressiva, ]a seva
incansable constancia, el seu perseverant treball, us donaran la clau
de ]'exit del Sindicat de Metges de Mallorca. aixi corn tambe el
del Congres que estem celebrant.

Perdoni En Josep Mir i Mir, que lesioui una mica ]a seva ha-
bitual modestia, perb crec interpretar ]a voluntat dels meus com-
panys a 1'aprofitar aquesta avinentesa per dir at davant vostre,
companvs de Catalunva com cis metges de Mallorca sabem com-
prendre i valorar justament una tasca per tants conceptes digne
de ]loan4a.

Siguin per ell, doncs, els vostres aplaudiments.


